
تاريخ برگزاري امتحان نام استاد  طراح درس نام درس امتحان جامعرديف

مريم نوروزيمجتبی جهانگیريسمیرا ساجد20/ 1396/12مهاجر زادهنانو تکنولوژي و نانوالکترونیک1

محمد جواد حاجی احمدي12/20/ 1396محمد پور اقدم آنتن  پیشرفته 2

مخیر دندش1396/12/20اسدپورحسابگري زيستی3

آرزو هاتفی قهفرحی12/20/ 1396فیلی پردازش زبان طبیعی4

علی آزرمی گیالن12/20/ 1396صا لحی ارسالی نسبپردازش گر سیستم هاي نهفته 5

مهین قمري اديانرامین طوسی1396/12/20ربیعیفرايند اتفاقی6

عباس ترکمانی1396/12/20داور پناه ومحسنیبررسی حالت هاي گذرا در سیستم قدرت7

جمال کزازي1396/12/20راشد محصل داياد هاي گرين8

مهدي مدنیمحمد رضا رازقی زادهمهیار دهدست کیارودي1396/12/20پورفتحشبیه سا زي ادوات نیمه هادي9

مصطفی فتحیحامد شاهی قره آغاچیرضا زندگانی علیرضا نحويفاطمه شیخ شعاعیسید پوريا میر ابراهیمی1396/12/20صفريتحمل پذيري10

مريم ولیعی ابرقويی1396/12/20تمیزي فرآنالیز شناسايی  مواد11

ريحانه لطیفیسعید محسنی 1396/12/20شعاعیمدارهاي مجتمع خطی 12

حمید رضا نصیري1396/12/20کبريايیتئوري بازيها13

وحید غفاري1396/12/20يوسفی فرا مواد 14

محمد حسین  زنده دل1396/12/20افشار نیاکنترل توان راکتیو15

جمال کزازيوحید غفاري1396/12/21شاه آباديتئوري الکترو مغناطیس16

محمد جواد حاجی احمدي1396/12/21فرجی داناروش هاي عددي والکترو مغناطیس17

علیرضا نحويفاطمه شیخ شعاعی1396/12/21نوابیآزمون پذيري18

حامد شاهی قره آغاچی1396/12/21شیخايیطراحی مدارهاي مجتمع  فرکانس باال19

محمد حسن زنده دل1396/12/21لسانیدينا میک سیستم هاي قدرت20

مهین قمري اديان1395/12/21شاه منصوريمخا برات سلولی21

مريم نوروزي1396/12/22محمد پور اقدم اصول سیستم هاي رادار22

سمیرا ساجد1396/12/22عبداالحدمکا نیک کوانتومی23

رضا  زندگانی1396/12/22کمال تکنو لوژي حافظه 24

علی آزرمی گیالنآرزو هاتفی قهفرحیمخیر دندشسید پوريا میر ابراهیمی1396/12/22کلهر شبکه هاي عصبی25

مهین قمري اديانرامین طوسی1396/12/22الفتمخابرات پیشرفته26

محمد رضا رازقی زادهمريم ولیعی ابرقويی1396/12/22سنايی ادوات انرژي27

حمید رضا نصیري1396/12/22نیلیياد گیري ماشین28

ريحانه لطیفیمجتبی جهانگیريسعید محسنی 1396/12/22عبداالحدنانو بیو الکترونیک29

غفاري...عبد ا1396/12/22خونساريشبکه هاي کامپیوتري پیشرفته 30

مصطفی فتحی1396/12/22شیخايیسريال لینک31

عباس ترکمانی1396/12/22شايگانیتئوري میدانهاي فشار قوي32

مهدي مدنی1396/12/22سلیما نی اصلطراجی سیستم هاي سلول خورشیدي33

مهیار دهدست کیارودي1396/12/22سلیما نی اصلمکا نیک کوانتومی34

وحید غفاريمحمد  جواد حاجی احمديجمال کزازي1396/12/23دهمالئیانرياضیات  مهندسی پیشرفته 35

مهیار دهدست کیارودي12/23//1396فتحی پورساخت قطعات الکترونیکی36

مجتبی جهانگیريسعید محسنی 1396/12/23ستاره داناولتراسوند پزشکی37

سمیرا ساجد12/23/ 1396مهاجر زادهحسگر هاي نیمه هادي38

علی آزرمی گیالنعلیرضا نحويفاطمه شیخ شعاعیسید پوريا میر ابراهیمی1396/12/23علیزادهمتدو لوژي طراحی خودکار سیستم هاي ديجیتال           علیزاده39

رامین طوسی1396/12/23آخايینهان نگاري 40

مريم ولیعی ابرقويی1396/12/23جعفرينانو کامبوزت هاي پلیمري41

عباس ترکمانی1396/12/23صنايع پسندحفاظت ديجیتال42

آرزو هاتفی قهفرحیمخیر دندشحمید رضا نصیري1396/12/23اعرابیشناسايی الگو43

محمد حسین زنده دل1396/12/23امینی فرتجديد ساختار44

محمد رضا رازقی زاده1396/12/23مهاجر زادهفیزيک حالت جامد پیشرفته 45

رضا  زندگانی1396/12/23افضلی کوشامدار مجنمع کم توان 46

سمیرا ساجدمصطفی فتحی1396/12/23آقابابامحاسبات کوانتومی 47

مهدي مدنی1396/12/23کالهدوزتئوري تکنولوژي ساخت قطعات نیمه رسانا48

مريم نوروزيحامد شاهی قره آغاچی1396/12/23معصو میاتصاالت میانی و نانو وايرها 49

ريحانه لطیفی1396/12/23جعفر آباديبزار دقیق الکتريکی پیشرفته52

                                                              نام دانشجويان امتحان دهنده در دروس

96برنامه نهايی امتحان جامع دکترا در اسفند 


