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99 بهمن 5صبح الکترونیک10:3012:0010:3012:00207دکتر پورفتح8101169013مکانیک کوانتومی

99 دی 27عصر الکترونیک9:0010:309:0010:30201دکتر مهاجرزاده8101497013حسگرهای نیمه هادی

99 بهمن 1صبح الکترونیک14:0015:3014:0015:30220دکتر شیخائی8101937013رابطهای سریال پرسرعت

99 بهمن 4صبح الکترونیک16:0017:3016:0017:30201دکتر آقابابا8101509013محاسبات کوانتومی

99 بهمن 2صبح الکترونیک10:3012:0010:3012:00203دکتر شعاعی8101850023مدارمجتمع فعال خطی

99 بهمن 9صبح الکترونیک10:3012:0010:3012:00212دکتر عبداالحد8101113013(نانو بیو تکنولوژی )نانو بیو الکترونیک

99 بهمن 8صبح الکترونیک14:0015:3014:0015:30212دکتر پورفتح8101086013الکترونیک نوری

VLSI99 بهمن 1عصر الکترونیک9:0010:309:0010:30219دکتر کمال8101365013 پیشرفته

فناوری ساخت  )تئوری تکنولوژی ساخت 

(افزاره نیمه رسانا
99 دی 29عصر الکترونیک10:3012:0010:3012:00207دکتر کالهدوز8101851013

99 بهمن 6عصر الکترونیک9:0010:309:0010:30209دکتر کالهدوز8101867013(افزاره های نیمه رسانا  )ادوات نیمه هادی

99 بهمن 7عصر الکترونیک9:0010:309:0010:30209دکتر افضلی کوشا8101578013مدار مجتمع توان پائین

11110310118( به بعد 92از ورودی  )رساله دکترا 

81016140124( 92برای ورودی قبل  )رساله دکترا 

8120163016پروژه ارشد

( 1399 شهریور 1: به روز رسانی درتاریخ ) مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر99-1400 برنامه هفتگی نیمسال اول پیش نویس 

.امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید: توجه 

همنیاز/*پیش نیازگرایش  تاریخ امتحانکالسمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع

99 دی 29صبح قدرت14:0015:3014:0015:30201دکتر واعظ زاده8101441013کنترل حرکت پیشرفته

3ماشین 99 بهمن 4عصر قدرت9:0010:309:0010:30201دکتر فیض8101168013تئوری جامع

2بررسی 99 بهمن 1صبح قدرت16:0017:3016:0017:30202دکتر افشارنیا8101308013کنترل توان راکتیو

99 بهمن 6صبح قدرت14:0015:3014:0015:30202دکتر صنایع پسند8101507013حفاظت دیجیتال

الکترونیک صنعتی99 بهمن 5عصر قدرت16:0017:3016:0017:30219دکتر فرهنگی18101832013الکترونیک قدرت 

99 بهمن 2صبح قدرتفشارقوی7:309:007:309:00دکتر داورپناه8101108013بررسی حاالت گذرا در سیستمهای قدرت

99 دی 27صبح قدرتفشارقوی9:0010:309:0010:30دکتر شایگان8101615013فشارقوی پیشرفته

3ماشین  + 2بررسی 99 دی 30عصر قدرت10:3012:0010:3012:00220دکتر عابدینی18101862013دینامیک 

99 بهمن 8عصر قدرت14:0015:3014:0015:30203دکتر لسانی8101254013طراحی ماشینهای الکتریکی بزرگ

99 بهمن 8عصر قدرت9:0010:309:0010:30210دکتر حمزه8101865013کیفیت توان

99 بهمن 1عصر قدرت10:3012:0010:3012:00208دکتر ایمان عینی8101921013مبدلهای توان باال

مباحث  )پایش عایقها و تجهیزات فشارقوی 

( 1ویژه در قدرت 
99 بهمن 7صبح قدرتفشارقوی7:309:007:309:00دکتر صمیمی8101634013

99 بهمن 6عصر قدرت10:3012:0010:3012:00201دکتر فیض8101255013طراحی ماشینهای الکتریکی کوچک

99 بهمن 8صبح قدرت9:0010:309:0010:30202دکتر منصف8101121013بهره برداری از سیستمهای قدرت

99 بهمن 9صبح قدرت16:0017:3016:0017:30203دکتر منصف8101635013( 2مباحث ویژه در قدرت  )انرژی های نو 

11110310118( به بعد 92از ورودی  )رساله دکترا 

81016140124( 92برای ورودی قبل  )رساله دکترا 

8120163016پروژه ارشد

( 1399 شهریور 1: به روز رسانی درتاریخ ) مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر99-1400 برنامه هفتگی نیمسال اول پیش نویس 

.امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید: توجه 

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

همنیاز/*پیش نیازتاریخ امتحانگرایش کالس
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پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع

99 دی 27عصر مخابرات10:3012:3010:3012:30202دکتر الفت8101272023(02)فرآیند تصادفی 

99 بهمن 4صبح مخابرات9:0010:309:0010:30211دکتر شاطرزاده8101637013( 1مباحث ویژه در مخابرات  )نور کوانتومی 

99 دی 30صبح مخابرات14:0015:3014:0015:30207دکتر یوسفی8101307013نانو فوتونیک

99 دی 29عصر مخابرات10:3012:0010:3012:00211دکتر نشاط8101491013نور فوریه

99 بهمن 7صبح مخابرات10:3012:0010:3012:00219دکتر محمدپور اقدم8101820013مدارهای فعال ریز موج

99 دی 29صبح مخابرات16:0017:3016:0017:30207دکتر طاهری8101768013طراحی شبکه های مخابراتی

99 بهمن 9صبح مخابرات7:309:007:309:00دکتر فرجی دانا8101452013روشهای عددی در الکترومغناطیس

99 بهمن 5عصر مخابرات14:0015:3014:0015:30220دکتر راشد8101203013ریاضی مهندسی پیشرفته

الکترومغناطیس  )تئوری الکترومغناطیس 

(پیشرفته 
99 دی 27عصر مخابرات9:0010:309:0010:30203دکتر شاه آبادی8101073013

مخابرات12:3014:004دکتر کمره ای8101221022(02گروه  )سمینار مخابرات 

99 بهمن 2صبح مخابرات10:3012:0010:3012:00210دکتر صباغیان8101172013تئوری کدینگ

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
همنیاز/*پیش نیازتاریخ امتحانگرایش کالس

( 1399 شهریور 1: به روز رسانی درتاریخ ) مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر99-1400 برنامه هفتگی نیمسال اول پیش نویس 

.امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید: توجه 

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
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11110310118( به بعد 92از ورودی  )رساله دکترا 

81016140124( 92برای ورودی قبل  )رساله دکترا 

8120163016پروژه ارشد
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99 بهمن 2صبح کنترل14:0015:3014:0015:30207دکتر مشیری8101001013ابزار دقیق پیشرفته

99 بهمن 4صبح کنترل10:3012:0010:3012:00دکتر اعرابی8101501013یادگیری ماشین

99 بهمن 2عصر کنترل14:0015:3014:0015:30دکتر کبریائی8101062013کنترل مدرن

99 بهمن 7عصر کنترل9:0010:309:0010:30دکتر نیلی8101640013( 1مباحث ویژه در کنترل  )یادگیری تعاملی 

99 دی 30صبح کنترل9:0010:309:0010:30دکتر کلهر8101242013شبکه عصبی و یادگیری عمیق

99 دی 29عصر کنترل10:3012:0010:3012:00212دکتر بهرامی8101994013سیستمهای دینامیک در علوم اعصاب

99 بهمن 8عصر کنترل9:0010:309:0010:30202دکتر یزدان پناه8101540013کنترل غیر خطی

99 دی 29صبح کنترل14:0015:3014:0015:30201دکتر کبریائی8101306013کنترل بهینه

99 دی 27عصر کنترل14:0015:3014:0015:30202دکتر ادهمی8101272013(01)فرآیند تصادفی

99 دی 29صبح کنترل14:0015:3014:0015:30201دکتر واعظ زاده8101441013سیستمهای کنترل حرکت پیشرفته

99 دی 27عصر کنترل16:0017:3016:0017:30220دکتر طالع ماسوله8101187013رباتیک

99 بهمن 5عصر کنترل16:0017:3016:0017:30202دکتر مصباح8101936013کنترل پیش بین

کنترل16:0017:3016:0017:30203دکتر عباسیان8101221012(01گروه  )سمینار کنترل

11110310118( به بعد 92از ورودی  )رساله دکترا 

81016140124( 92برای ورودی قبل  )رساله دکترا 

8120163016پروژه ارشد

( 1399 شهریور 1: به روز رسانی درتاریخ ) مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر99-1400 برنامه هفتگی نیمسال اول پیش نویس 

.امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید: توجه 

همنیاز/*پیش نیازتاریخ امتحانگرایش کالسمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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99 بهمن 2صبح رباتیک14:0015:3014:0015:30207دکتر مشیری8101001013ابزار دقیق پیشرفته

99 بهمن 7عصر رباتیک9:0010:309:0010:30دکتر نیلی8101640013( 1مباحث ویژه در کنترل  )یادگیری تعاملی 

99 بهمن 4صبح رباتیک10:3012:0010:3012:00دکتر اعرابی8101501013یادگیری ماشین

99 بهمن 6عصر رباتیک10:3012:0010:3012:00219دکتر حسینی8101429013بینائی ماشین

99 دی 27عصر رباتیک16:0017:3016:0017:30220دکتر طالع ماسوله8101187013رباتیک

99 دی 27صبح رباتیک16:0017:3016:0017:30دکتر اسدپور8101927013شبکه های اجتماعی

99 دی 30عصر رباتیک9:0010:309:0010:30دکتر صادقی8101923013تحلیل داده

99 دی 30صبح رباتیک9:0010:309:0010:30دکتر کلهر8101242013شبکه عصبی و یادگیری عمیق

99 بهمن 1صبح رباتیک9:0010:309:0010:30دکتر ابوالقاسمی8101947013استنباط آماری

دکتر حسینی8101221032(03 )سمینار گرایش رباتیک 

11110310118( به بعد 92از ورودی  )رساله دکترا 

81016140124( 92برای ورودی قبل  )رساله دکترا 

8120163016پروژه ارشد

( 1399 شهریور 1: به روز رسانی درتاریخ ) مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر99-1400 برنامه هفتگی نیمسال اول پیش نویس 

.امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید: توجه 
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

همنیاز/*پیش نیازتاریخ امتحانگرایش کالس مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
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99 دی 30صبح معماری کامپیوتر7:309:007:309:00203دکتر فاطمی8101427013معماری کامپیوتر پیشرفته

 )طراحی سیستمهای تحمل پذیر اشکال 

(تحمل خرابی 
99 بهمن 8عصر معماری کامپیوتر9:0010:309:0010:30211دکتر صفری8101409013

99 بهمن 8صبح معماری کامپیوتر10:3012:0010:3012:00208دکتر قنبری8101930013مالتی مدیا پیشرفته

99 بهمن 5عصر معماری کامپیوتر9:0010:309:0010:30203دکتر محمدیHDL8101682013درستی سنجی مدلهای 

99 بهمن 1عصر معماری کامپیوتر14:0015:3014:0015:30203دکتر مدرسی8101504013شبکه های میان ارتباطی

99 بهمن 4صبح معماری کامپیوتر10:3012:0010:3012:00202دکتر کارگهی8101920013(سایبر فیزیکی )سیستمهای بیدرنگ نهفته

99 دی 30عصر معماری کامپیوتر16:0017:3016:0017:30220دکتر یزدانی8101516013ریاضیات پیشرفته کامپیوتری

99 بهمن 4عصر معماری کامپیوتر9:0010:309:0010:30219دکتر خونساری8101511013شبکه های کامپیوتری پیشرفته

99 دی 27صبح معماری کامپیوتر12:3014:0012:3014:00220دکتر نوابی۸۱۰۱۳۲۴013آزمون پذیری

مباحث ویژه  )پردازشگر سیستمهای نهفته 

( 1در معماری 
99 دی 29عصر معماری کامپیوتر16:0017:3016:0017:30201دکتر صالحی نسب۸۱۰۱۴۸۹013

99 بهمن 5صبح معماری کامپیوتر14:0015:3014:0015:30208دکتر خونساری۸۱۰۱۳۴۴013( 1مباحث ویژه  )الگوریتمهای کوانتومی 

معماری کامپیوتردکتر خونساری810122104۲(04)سمینار گرایش معماری کامپیوتر

99 بهمن 7عصر معماری کامپیوتر9:0010:309:0010:30209دکتر افضلی کوشا8101578013مدار مجتمع توان پائین

11110310118( به بعد 92از ورودی  )رساله دکترا 

81016140124( 92برای ورودی قبل  )رساله دکترا 

8120163016پروژه ارشد

( 1399 شهریور 1: به روز رسانی درتاریخ ) مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر99-1400 برنامه هفتگی نیمسال اول پیش نویس 

.امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید: توجه 
چهارشنبه

همنیاز/*پیش نیازتاریخ امتحانگرایش کالس مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
سه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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سایبر فیزیکی  )سیستمهای بیدرنگ نهفته 

)
99 بهمن 4صبح نرم افزار10:3012:0010:3012:00202دکتر کارگهی8101920013

99 بهمن 8عصر نرم افزار10:3012:0010:3012:00211دکتر شاکری8101500013بازیابی هوشمند اطالعات

99 بهمن 2صبح نرم افزار10:3012:0010:3012:00201دکتر رهگذر8101596013پایگاه داده پیشرفته

99 بهمن 4عصر نرم افزار9:0010:309:0010:30219دکتر یزدانی8101511013شبکه های کامپیوتری پیشرفته

99 دی 30عصر نرم افزار16:0017:3016:0017:30220دکتر یزدانی8101516013ریاضیات پیشرفته کامپیوتری

99 دی 27صبح نرم افزار16:0017:3016:0017:30دکتر اسدپور8101927013شبکه های اجتماعی

99 بهمن 7صبح نرم افزار9:0010:309:0010:30208دکتر ظروفی8101124013پردازش تصویر

99 بهمن 6عصر نرم افزار9:0010:309:0010:30دکتر تقی یاره8101607013مدیریت فناوری اطالعات

99 بهمن 8صبح نرم افزار10:3012:0010:3012:00208دکتر قنبری8101930013مالتی مدیا پیشرفته

8101676013مدلسازی و درستی یابی صوری
دکتر + دکترقاسمی 

حجت
99 بهمن 1صبح نرم افزار9:0010:309:0010:30212

8101221062(06)سمینار نرم افزار 

11110310118( به بعد 92از ورودی  )رساله دکترا 

81016140124( 92برای ورودی قبل  )رساله دکترا 

8120163016پروژه ارشد

( 1399 شهریور 1: به روز رسانی درتاریخ ) مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر99-1400 برنامه هفتگی نیمسال اول پیش نویس 

.امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید: توجه 

همنیاز/*پیش نیازتاریخ امتحانگرایش کالس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
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99 دی 29عصر مهندسی پزشکی10:3012:0010:3012:00212دکتر بهرامی8101994013سیستمهای دینامیک در علوم اعصاب

99 بهمن 5صبح مهندسی پزشکی9:0010:309:0010:30207دکتر ستاره دان8101431013پردازش سیگنالهای بیولوژیکی

99 بهمن 4صبح مهندسی پزشکی14:0015:3014:0015:30219دکتر ستاره دان8101410013ابزار دقیق بیو مدیکال

99 بهمن 8صبح مهندسی پزشکی7:309:007:309:00220دکتر حسین زاده8101963013سیستمهای تصویرگرپزشکی

99 بهمن 7صبح مهندسی پزشکی9:0010:309:0010:30208دکتر ظروفی8101124013پردازش تصویر

99 بهمن 9صبح مهندسی پزشکی7:309:007:309:00203دکتر سلطانیان زاده8101123013پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته

MRI99 بهمن 8عصر مهندسی پزشکی14:0015:3014:0015:30210دکتر آخوندی8101466013تصویرگر تشدید مغناطیسی

مهندسی پزشکیدکتر آخوندی8101668011 مهندسی پزشکی1سمینار 

11110310118( به بعد 92از ورودی  )رساله دکترا 

81016140124( 92برای ورودی قبل  )رساله دکترا 

8120163016پروژه ارشد

( 1399 شهریور 1: به روز رسانی درتاریخ ) مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر99-1400 برنامه هفتگی نیمسال اول پیش نویس 

.امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید: توجه 

مدرس واحد گروه شماره درس همنیاز/*پیش نیازنام درس تاریخ امتحان گرایش  کالس
چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه
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پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع

99 بهمن 6عصر 9:0010:309:0010:30ITدکتر تقی یاره8101607013مدیریت فناوری اطالعات

99 بهمن 8صبح 10:3012:0010:3012:00208ITدکتر قنبری8101930013مالتی مدیا پیشرفته

99 بهمن 4عصر 9:0010:309:0010:30219ITدکتر خونساری8101511013شبکه های کامپیوتری پیشرفته

99 بهمن 8عصر 10:3012:0010:3012:00211ITدکتر شاکری8101500013بازیابی هوشمند اطالعات

99 دی 27صبح 16:0017:3016:0017:30ITدکتر اسدپور8101927013شبکه های اجتماعی

یک هفته  در میان99 بهمن 9صبح 9:0010:30210ITدکتر فاطمی8101623013یادگیری الکترونیکی

99 دی 30عصر 16:0017:3016:0017:30220ITدکتر یزدانی8101516013ریاضیات پیشرفته کامپیوتری

99 بهمن 7عصر 14:0015:3014:0015:30212ITدکتر صیاد حقیقی8101534013امنیت شبکه پیشرفته

99 بهمن 7صبح 9:0010:309:0010:30208ITدکتر ظروفی8101124013پردازش تصویر

99 دی 27عصر 14:0015:3014:0015:30211ITدکتر هاشمی8101610013تجارت الکترونیک

11110310118( به بعد 92از ورودی  )رساله دکترا 

81016140124( 92برای ورودی قبل  )رساله دکترا 

8120163016پروژه ارشد

( 1399 شهریور 1: به روز رسانی درتاریخ ) مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر99-1400 برنامه هفتگی نیمسال اول پیش نویس 

.امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید: توجه 

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

همنیاز/*پیش نیازتاریخ امتحانگرایش کالس
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پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع

99 دی 27صبح سیستمهای دیجیتال12:3014:0012:3014:00220دکتر نوابی8101324013آزمون پذیری

متدولوژی طراحی اتوماتیک سیستمهای 

دیجیتال
99 بهمن 4صبح سیستمهای دیجیتال14:0015:3014:0015:30208دکتر علیزاده8101946013

99 بهمن 8عصر سیستمهای دیجیتال9:0010:309:0010:30211دکتر صفری8101409013تحمل خرابی

VLSI99 بهمن 1عصر سیستمهای دیجیتال9:0010:309:0010:30219دکتر کمال8101365013 پیشرفته

سیستمهای دیجیتال16:0017:30دکتر کمال8101221052(05 )سمینار دیجیتال 

99 بهمن 7عصر سیستمهای دیجیتال9:0010:309:0010:30209دکتر افضلی کوشا8101578013مدار مجتمع توان پائین

11110310118( به بعد 92از ورودی  )رساله دکترا 

81016140124( 92برای ورودی قبل  )رساله دکترا 

8120163016پروژه ارشد

همنیاز/*پیش نیازتاریخ امتحانگرایش کالسمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

( 1399 شهریور 1: به روز رسانی درتاریخ ) مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر99-1400 برنامه هفتگی نیمسال اول پیش نویس 

.امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید: توجه 
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