
تاریخ امتحان نام استادنام درس امتحان جامعردیف
آرش  ابیضحبیب  پناهی سید علیرضا احمدی       حبیب پناهی                         آرش ابیضعلی بابائیان عقداصباح دانیار1397/08/23دکترصنایع پسندحفاظت  دیجیتال1
پویا نمکی1397/08/23 دکترآشتیانیابزار دقیق الکترونیکی پیشرفته2
کوروش خلیج علیرضا باقریمحمد صادق اصالحی1397/08/23 دکترفرهنگی1الکترونیک قدرت 3
حامد حسینی1397/08/23 دکتر طالع ماسولهرباتیک4
علی قهقرائی زمانیهاجر عبدالهی نیازهره پروینیمصطفی محمدیاناحسان ده نویسید سینا هاشمی1397/08/23 دکترافشار نیاکنترل توان راکتیو5
مهین قمری ادیانامیر آجر لوهادی غریبی 1397/08/23 دکترالفتتئوری مخابرات 6
مریم شجاعیزهرا حسینی دخت 1397/08/23 دکترمهاجرزادهنانو تکنو لوژی و نانو الکترونیک7
امین منعمیان محمد علی شاملیمیالد میری1397/08/23دکتر راشد محصل خوشه ریاضی 8
شیدا بهرامیمریم رستمینیره قاضی 1397/08/23دکتر حسین زادهسیستم های تصویر گر پزشکی9
سعید عبدالحسینی1397/08/23 دکتر پور فتح شبیه سازی ادوات نیمه هادی10
قادر ابراهیم پورمحسن شکریرضا سعید نیا 1397/08/23( اساتید  مشترک)معماری کامپیوتر11
عماد کبریاییمحمد مهدی میرزائیآروین ذاکریانمرتضی بیاتانی1397/08/23( اساتید مشترک)تحلیل وطراحی الگوریتم 12
نگار آقاپوررامین رضایی زاده 1397/08/23دکتر صفریمحاسبات با کارآیی باال13
حسین مقسومیاحسان تن قطاری1397/08/23دکتر صفریتحمل پذیری اشکال 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                فرید موالئی1397/08/23دکتر شاه آبادیالکترو مغناطیس نظری وتئور15
پویا نمکی1397/08/26دکتر شعاعیمدار مجتمع فعال خطی 17
محمد صادق اصالحی1397/08/26واعظ زادهسیستم های کنترل حرکت پیشرفته18
حامد حسینی1397/08/26دکتر بهرکاستنباط آماری19
هاجر عبدالهی نیاعلی بابائیانسید علیرضا احمدیمصطفی محمدیاناحسان دهنویسید سینا هاشمی1397/08/26دکتر لسانی دینامیک سیستمهای قدرت20
زهره پروینی211397/08/26
هادی غریبی 1397/08/26دکتر شاه منصوریشبکه های کامپیوتری و مخابراتی22
زهرا حسینی دخت 1397/08/26دکتر عبداالحد نانو بیو الکترونیک 23
آرش ابیض1397/08/26دکتر شایگانیتکنولوژی فشار قوی24
کوروش خلیج علیرضا باقری1397/08/26دکتر لسانی طراحی ماشین25
محمد علی شاملیامین منعمیان فرید موالییمیالد میری1397/08/26دکتر محمد پور اقدمآنتن ومایکروویو26
نیره قاضی 1397/08/26دکتر بهرامیمدلسازی سیستم های بیولوژیکی27
شیدا بهرامیمریم رستمی1397/08/26دکتر سلطانیان زادهپردازش سیگنال 28
مریم شجاعیسعید عبدالحسینی1397/08/26 دکتر اصل سلیمانی ودکتر عبدالحدمکانیک کوانتوم 30
محمد مهدی میرزائیقادر ابراهیم پورآروین ذاکریانمرتضی بیابانیمحسن شکریرضا سعید نیا 1397/08/26(  اسا تید مشترک )ریاضیات 31
عماد کبریاییرامین رضایی زاده 1397/08/26دکتر نوابی آزمون دیجیتال در سطح رجیستر32
نگار آقاپور1397/08/26دکتر علیزادهدرستی سنجی وعیب یابی سیستم های دیجیتال      دکتر علیزاده33
احسان تن قطاری1397/08/26دکتر افضلی کوشافن آوری حافظه ها34
امیر آجر لو1397/08/26دکتر آخاییپردازش سیگنال 35
مهین قمری ادیان1397/08/26دکتر عباسفر مخابرات  بی سیم 36
حسین مقسومیحامد حسینی1397/08/27دکتر اعرابیشناسایی الگو38
سید علیرضا احمدی       حبیب پناهی                         آرش ابیضعلی بابا ئیان صباح دانیار1397/08/27دکتر داور پناهبررسی حالت گذرا در سیستم های قدرت39
کوروش خلیج علیرضا باقریمحمد صادق اصالحی1397/08/27دکتر ایمان عینیمبدل های توان باال40
محسن شاکری1397/08/27دکتر صالحی ودکتر کمالالکترونیک دیجیتال41
عماد کبریایی1397/08/27استاد مشترکداده42
قادر ابراهیم پور1397/08/28دکتر اسد پورمبانی  فناوری  اطالعات  45
46VLSIحسین مقسومیپویا  نمکی1397/08/28دکتر معصومیپیشرفته
زهره پروینیعلی  قهقرائیمصطفی محمدیان احسان دهنویسید سینا هاشمیصباح دانیار1397/08/28دکتر امینی فرتجدید ساختار سیستم های قدرت47
آرش ابیضهاجر عبدالهیحبیب پناهی بروجنی481397/08/28
مهین قمری ادیانامیر آجر لوهادی غریبی 1397/08/28دکتر ربیعیاحتمال فرایندهای تصادفی49
مریم شجاعیسعید عبدالحسینیزهرا حسینی دخت 1397/08/28دکترکالهدوزتئوری وتکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی      دکتر کالهدوز50
شیدا بهرامیمریم رستمینیره قاضی 1397/08/28دکتر سلطانیان زادهپردازش تصاویر دیجیتال 51
محمد مهدی میرزائیمرتضی بیابانیرضا سعید نیا 1397/08/28( اساتید مشترک)شبکه  وسیستم   52
آروین ذاکریان1397/08/28(اساتید مشترک )سیستم های نرم افزاری53
احسان تن قطارینگار آقاپوررامین رضایی زاده 1397/08/28( مدیر گروه)اصول سیستمهای دیجیتال 54
محمد علی شاملیامین منعمیان فرید موالییمیالد میری1397/08/28دکتر نشاطمباحث فرکانس باال و نوری55

نام دانشجویان شرکت کننده در آزمون

97-1برنامه امتحان جامع دکترا نیمسال تحصیلی 


