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عصر 6 تير 1401قدرت14:0015:3014:0015:30207دکتر واعظ زاده8101508013سيستمهای الکترومغناطيس حرکت خطی

قدرت13:0014:00201دکتر فيض8101221032سمينار ( الکترونيک قدرت و ماشين )

8101156013تکنولوژی فشارقوی و عايق
دکتر صميمی + دکتر 

محسنی
14:0015:3014:0015:30

ساختمان 
فشارقوی

صبح 9 تير 1401قدرت

عصر 4 تير 1401قدرت14:0015:3014:0015:30202دکتر صنايع پسند8101560013حفاظت پيشرفته

اتوماسيون ، ديسپاچينگ و SCADAدر 
قدرت

8101687013
دکتر صنايع پسند + 

دکتر عابدينی
صبح 14 تير 1401قدرت9:0010:309:0010:30211

10:3012:0010:3012:00دکتر داورپناه8101906013حفاظت کنترل و پايداری ريز شبکه
ساختمان 
فشارقوی

صبح 11 تير 1401قدرت

قدرت13:0014:00212دکتر عابدينی8101221052سمينار ( سيستمهای قدرت )

کاربرد الکترونيک قدرت در ريز شبکه ها  
و شبکه های توزيع

عصر 13 تير 1401قدرت9:0010:309:0010:30211دکتر حمزه8101907013

صبح 16 تير 1401قدرت9:0010:309:0010:30208دکتر فيض8101506013ماشين مخصوص پيشرفته فعال

8101653013تئوری و کاربرد کليدهای قدرت
دکتر نيايش +دکتر 

شايگانی
10:3012:0010:3012:00

ساختمان 
فشارقوی

صبح 8 تير 1401قدرت

طراحی سيستمهای انرژی خورشيدی 
فتوولتائيک ( مباحث ويژه در قدرت 1)

عصر 7 تير 1401قدرت16:0017:3016:0017:30207دکتر منصف8101634013

صبح 2 تير 1401قدرت16:0017:3016:0017:30201دکتر ايمان عينی8101921013مبدلهای الکتريکی توان باال

اقتصاد سيستم قدرت ( مباحث ويژه در قدرت 
(2

صبح 2 تير 1401قدرت16:0017:3016:0017:30207دکتر منصف8101635013

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پروژه ارشد

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد
پيش نياز/*همنيازگرايش  تاريخ امتحانکالسمدرسواحدگروهشماره درسنام درس

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه
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تحليل و طراحی شبکه های عميق ( مباحث 
ويژه در کنترل 3)

صبح 12 تير 1401کنترل10:3012:0010:3012:00203دکتر کلهر8101642013

صبح 13 تير 1401کنترل9:0010:309:0010:30219دکتر يزدان پناه8101948013کنترل غير خطی پيشرفته

 دانشکده 10:3012:0010:3012:00206دکتر اعرابی8101888013شناسائی سيستمها
صبح 9 تير 1401کنترلمکانيک

عصر 14 تير 1401کنترل14:0015:3014:0015:309دکتر کبريائی8101896013نظريه بازيها

 دانشکده 9:0010:309:0010:30206دکتر کلهر8101242013شبکه عصبی و يادگيری عميق
عصر 6 تير 1401کنترلمکانيک

عصر 14 تير 1401کنترل14:0015:3014:0015:30201دکتر بهرامی8101939013مدلسازی بيولوژيکی

صبح 16 تير 1401کنترل16:0017:3016:0017:30211دکتر عباسيان8101892013سيستمهای کنترل تحمل پذير عيب

کنترل7:309:00203دکتر عباسيان8101221022سمينار ( کنترل )

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پروژه ارشد

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد
مدرسواحدگروهشماره درسنام درس

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه
پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحانگرايش کالس
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عصر 15 تير 1401مخابرات  سيستم9:0010:309:0010:30203دکتر صباغيان8101451013مخابرات سلولی

صبح 12 تير 1401مخابرات سيستم10:3012:0010:3012:00202دکتر الفت8101167013مخابرات پيشرفته

صبح 4 تير 1401مخابرات سيستم10:3012:3010:3012:30202دکتر الفت8101581013آشکارسازی و تخمين

صبح 13 تير 1401مخابرات سيستم14:0015:3014:0015:30212دکتر کشاورز8101934013بهينه سازی محدب

جداسازی کورمنابع ( مباحث ويژه در 
مخابرات 1)

صبح 7 تير 1401مخابرات سيستم16:0017:3016:0017:30201دکتر اخوان8101637013

عصر 6 تير 1401مخابرات ميدان7:309:007:309:00220دکتر محمدپور اقدم8101577013سيستمهای رادار

عصر 5 تير 1401مخابرات ميدان14:0015:3014:0015:30220دکتر راشد 8101821013سازگاری الکترومغناطيس

صبح 14 تير 1401مخابرات ميدان10:3012:0010:3012:00208دکتر محمدپور اقدم 8101474013آنتن 2

عصر 11 تير 1401مخابرات ميدان9:0010:309:0010:30219دکتر نشاط8101825013فناوری تراهرتز

صبح 4 تير 1401مخابرات ميدان10:3012:0010:3012:00201دکتر يوسفی8101828013فرامواد

صبح 16 تير 1401مخابرات ميدان9:0010:309:0010:30202دکتر شاه آبادی8101722013مبانی فوتونيک

عصر 8 تير 1401مخابرات ميدان7:309:007:309:0010دکتر فرجی دانا810127613قيبر نوری

مخابرات12:3014:004دکتر کمره ای8101221012سمينار ( گرايش مخابرات )

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پروژه ارشد

مدرس
سه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد
چهارشنبه

پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحانگرايش کالس واحدگروهشماره درسنام درس
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صبح 16 تير 1401الکترونيک10:3012:0010:3012:00211دکتر پورفتح8101875013فيزيک حالت جامد پيشرفته

اينتر کانکت و نانو سيم ها در مدارات 
VLSI و نانو سيم ها

صبح 6 تير 1401الکترونيک9:0010:309:0010:30202دکتر معصومی8101985013

صبح 4 تير 1401الکترونيک10:3012:0010:3012:00207دکتر آشتيانی8101915013ابزار دقيق پيشرفته الکترونيکی

صبح 13 تير 1401الکترونيک9:0010:309:0010:30220دکتر مهاجرزاده8101677013نانو الکترونيک ( نانو تکنولوژی )

صبح 9 تير 1401الکترونيک10:3012:0010:3012:00219دکتر شعاعی8101853013مبدلهای ديتا

عصر 13 تير1401الکترونيک14:0015:3014:0015:30211دکتر شيخائی8101937013رابط های سلایر پرسرعت

الکترونيک14:0015:30201دکتر عبداالحد8101221072سمينار ( افزاره )

الکترونيک14:0015:30208دکتر آشتيانی8101221062سمينار ( مدار مجتمع الکترونيک )

عصر 4 تير 1401الکترونيک9:0010:309:0010:30203دکتر آقا بابا8101509013محاسبات کوانتومی

صبح 2 تير 1401الکترونيک9:0010:3010:3012:00212دکتر افضلی کوشا8101935013فناوری ها ، مدارها و سيستمهای حافظه

سلول خورشيدی ( مباحث ويژه در 
الکترونيک 1)

8101646013
دکترکالهدوز + مهندس 

راضيه تيموری
صبح 8 تير 1401الکترونيک14:0015:3014:0015:30211

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پروژه ارشد

چهارشنبهسه شنبهدوشنبه
توضيحاتتاريخ امتحانگرايش مدرسواحدگروهشماره درسنام درس

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد
يکشنبهشنبه

کالس
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VHDL8101846013صبح 12 تير 1401سيستمهای ديجيتال12:3014:0012:3014:00220دکتر نوابی

درستی سنجی و عيب يابی سيستمهای 
ديجيتال

صبح 7 تير 1401سيستمهای ديجتيال10:3012:0010:3012:00208دکتر عليزاده8101938013

سيستمهای ديجيتال9:0010:309:0010:30207دکتر صفری8101591013محاسبات کامپيوتری
صبح 13 تيرماه 

1401

صبح 2 تير 1401سيستمهای ديجيتال9:0010:3010:3012:00212دکتر افضلی کوشا8101935013فناوری ها ، مدارها و سيستمهای حافظه

اينتر کانکت و نانو سيم ها در مدارات 
VLSI و نانو سيم ها

صبح 6 تير 1401سيستمهای ديجيتال9:0010:309:0010:30202دکتر معصومی8101985013

سيستمهای ديجتيال8101221122سمينار گرايش سيستمهای ديجيتال

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پروژه ارشد

تاريخ امتحان

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد
شنبه

پيش نياز/*همنياز
چهارشنبه

گرايش کالس
سه شنبهدوشنبهيکشنبه

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
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صبح 4 تير 1401رباتيک10:3012:0010:3012:00219دکتر مرادی8101188013رباتيک پيشرفته

يادگيری عميق با کاربرد در بينائی ماشين و 
پردازش صوت

عصر 6 تير 1401رباتيک10:3012:0010:3012:00203دکتر حسينی8101908013

رباتيک9:0010:309:0010:30212دکتر ابوالقاسمی8101909013مبانی علوم شناختی
صبح 16 تيرماه 

1401

صبح 7 تير 1401رباتيک16:0017:3016:0017:3010دکتر اسد پور8101176013حسابگری زيستی

8101573013پردازش زبانهای طبيعی
دکتر فيلی + دکتر 

يعقوب زاده
رباتيک14:0015:3014:0015:30219

صبح  15 تيرماه 
1401

 دانشکده 9:0010:309:0010:30206دکتر کلهر8101242013شبکه های عصبی
عصر 6 تير 1401رباتيکمکانيک

کالن داده ( تحليل و سيستمهای دادهای 
حجيم )

صبح  11 تير 1401رباتيک16:0017:3016:0017:305دکتر دوستی8101728013

 دانشکده 10:3012:0010:3012:00206دکتر اعرابی8101888013شناسائی سيستم
صبح 9 تير 1401رباتيکمکانيک

صبح 13 تير 1401رباتيک14:0015:3014:0015:30212دکتر کشاورز8101934013بهينه سازی محدب

عصر 5 تير 1401رباتيک14:0015:3014:0015:302دکتر وهابی8101947013استنباط آماری

8101501013يادگيری ماشين
دکتر توسلی پور+ 
دکتر ابوالقاسمی

عصر11 تير 1401رباتيک10:3012:0010:3012:001

يادگيری عميق پيشرفته ( مباحث ويژه در 
کنترل 1)

عصر 13 تير 1401رباتيک16:0017:3016:0017:30212دکتر صادقی8101640013

کارآفرينی نوآورانه و فناورانه ( مباحث 
ويژه در کنترل 2)

صبح 2 تير 1401رباتيک17:3019:0017:3019:00212دکتر عالمی8101641013

تحليل و طراحی شبکه های عميق ( مباحث 
ويژه در کنترل 3)

صبح 12 تير 1401رباتيک10:3012:0010:3012:00203دکتر کلهر8101642013

رباتيک12:0014:00220دکتر وهابی8101221112سمينار رباتيک

رباتيک11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

رباتيک81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

رباتيک8120163016پروژه ارشد

مدرسواحد
سه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

تاريخ امتحانگرايش 
چهارشنبه

کالس

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد
پيش نياز/*همنياز گروهشماره درسنام درس
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عصر 15 تير 1401نرم افزار14:0015:3014:0015:30202دکتر خونساری8101344013اندازه گيری اينترنت ( مباحث ويژه 1)

عصر 5 تير 1401نرم افزار14:0015:3014:0015:302دکتر وهابی8101947013استنباط آماری

صبح 6 تير 1401نرم افزار10:3012:0010:3012:007دکتر خونساری8101486013ارزيابی کارايی سيستمهای کامپيوتری

صبح 7 تير 1401نرم افزار16:0017:3016:0017:3010دکتر اسد پور8101176013حسابگری زيستی

8101573013پردازش زبانهای طبيعی
دکتر فيلی + دکتر 

يعقوب زاده
صبح 15 تير 1401نرم افزار14:0015:3014:0015:30219

آزمون نرم افزار ( مباحث ويژه در نرم افزار 
( 1 

صبح 8 تير 1401نرم افزار9:0010:309:0010:30208دکتر خسروی8101658013

صبح 9 تير 1401نرم افزار9:0010:309:0010:30201دکتر ظروفی8101429013بينائی ماشين

عصر 4 تير 1401نرم افزار10:3012:0010:3012:00201دکتر شاکری8101636013داده کاوی

صبح 14  تير 1401نرم افزار7:309:007:309:00201دکتر رهگذر8101627013مباحث ويژه در پايگاه داده ها

نرم افزار12:0014:00201دکتر تقی ياره8101221082سمينار نرم افزار

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پروژه ارشد

پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحانگرايش کالس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد
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پايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروع

صبح 9  تير 1401معماری کامپيوتر14:0015:3014:0015:30207دکتر مدرسی 8101903013چند پردازنده روی تراشه

صبح 14 تير 1401معماری کامپيوتر16:0017:3016:0017:30208دکتر صالحی نسب8101904013سيستمهای نهفته چند هسته ای

امنيت و اعتماد سخت افزاری ( مباحث 
پيشرفته در معماری 1)

عصر 4 تير 1401معماری کامپيوتر9:0010:309:0010:30201دکتر محمدی810489013

صبح 6 تير 1401معماری کامپيوتر10:3012:0010:3012:007دکتر خونساری8101486013ارزيابی کارايی سيستمهای کامپيوتری

DSP صبح 11 تير 1401معماری کامپيوتر7:309:007:309:00201دکتر مهديانی8101625013پياده سازی اختصاصی

عصر 15 تير 1401معماری کامپيوتر14:0015:3014:0015:30202دکتر خونساری8101344013اندازه گيری اينترنت ( مباحث ويژه 1)

VHDL8101846013صبح 12 تير 1401معماری کامپيوتر12:3014:0012:3014:00220دکتر نوابی

معماری کامپيوتر9:0010:309:0010:30207دکتر صفری8101591013محاسبات کامپيوتری
صبح 13 تيرماه 

1401

معماری کامپيوتر12:0014:00201دکتر خونساری8101221092سمينار معماری کامپيوتر

عصر 14 تير 1401معماری کامپيوتر16:0017:3016:0017:30202دکتر يزدانی 8101404013سيستم عامل پيشرفته

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پروژه ارشد

کالس
چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد
مدرس واحد گروه شماره درس پيش نياز/*همنيازنام درس تاريخ امتحان گرايش 
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پايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروع

صبح 6 تير 10:3012:0010:3012:007IT1401دکتر خونساری8101486013ارزيابی کارايی سيستمهای کامپيوتری

عصر 15  تير 14:0015:3014:0015:30202IT1401دکتر خونساری8101344013اندازه گيری اينترنت ( مباحث ويژه 1)

صبح 9 تير 9:0010:309:0010:30201IT1401دکتر ظروفی8101429013بينائی ماشين

صبح 7 تير 16:0017:3016:0017:3010IT1401دکتر اسد پور8101176013حسابگری زيستی

8101573013پردازش زبانهای طبيعی
دکتر فيلی + دکتر 

يعقوب زاده
14:0015:3014:0015:30219IT1401 صبح 15 تير

صبح 14 تير 7:309:007:309:00201IT1401دکتر رهگذر8101627013مباحث ويژه در پايگاه داده ها

عصر 4 تير 10:3012:0010:3012:00201IT1401دکتر شاکری8101636013داده کاوی

عصر 14 تير 16:0017:3016:0017:30202IT1401دکتر يزدانی 8101404013سيستم عامل پيشرفته

IT 12:0014:00201دکتر تقی ياره8101833012روش تحقيق گرايشIT

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پروژه ارشد

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد
مدرسواحدگروهشماره درسنام درس

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه
پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحانگرايش کالس
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پايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروع

10:3012:0010:3012:00212دکتر شريعت پناهی8101911013رمز ارز
شبکه و سيستمهای 

امن
صبح 7 تير 1401

10:3012:0010:3012:007دکتر خونساری8101486013ارزيابی کارايی سيستمهای کامپيوتری
شبکه و سيستمهای 

امن
صبح 6 تير 1401

14:0015:3014:0015:30202دکتر خونساری8101344013اندازه گيری اينترنت ( مباحث ويژه 1)
شبکه و سيستمهای 

امن
عصر 15 تير 1401

تئوری بالک چين ( مباحث ويژه در مخابرات 
(2

16:0017:3016:0017:30203دکتر اخائی8101638013
شبکه و سيستمهای 

امن
صبح 9  تير 1401

16:0017:3016:0017:30202دکتر يزدانی8101404013سيستم عامل پيشرفته
شبکه و سيستمهای 

امن
عصر 14 تير 1401

سمينار گرايش مخابرات امن و شبکه های 
مخابراتی

16:0017:30220دکتر شريعت پناهی8101221102
شبکه و سيستمهای 

امن

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پروژه ارشد

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد

پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحانگرايش مدرسواحدگروهشماره درسنام درس

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

کالس
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پايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروع

صبح 7 تير 1401مهندسی پزشکی9:0010:309:0010:30207دکتر سلطانيانزاده8101124013پردازش تصوير

صبح 2 تير 1401مهندسی پزشکی7:309:007:309:00202دکتر حسين زاده8101974013سيستمهای تصوير برداری کارکردی

عصر 14 تير 1401مهندسی پزشکی14:0015:3014:0015:30201دکتر بهرامی8101939013مدلسازی بيولوژيکی

صبح 9 تير 1401مهندسی پزشکی9:0010:309:0010:30201دکتر ظروفی8101429013بينائی ماشين

مهندسی پزشکی81016680119:0010:30209سمينار 1 مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی81016690119:0010:30209سمينار 2 مهندسی پزشکی

صبح 16 تير 1401مهندسی پزشکی10:3012:0010:3012:00212دکتر ستاره دان8101953013اولتراسوند

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پروژه ارشد

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

پيش نياز/*همنياز

  برنامه هفتگی نيمسال دوم 01-00( نيمسال 4002) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ: 13 فروردين  1401 )    
              توجه : امکان تغييرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب 

کنيد) کالسهای 1 تا 10 در ساختمان قديم کالسها و کالسهای 201 تا 220 طبقه دوم ساختمان جديد برق ميباشد

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

تاريخ امتحانگرايش کالس
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