
تاريخ برگزاری امتحان جامع: سرکارخانم دکتر/نام استاد  طراح درس جناب آقاینام درس امتحان جامعرديف

سید محمد حسین زنده دلنويد  فهیمی مصطفی هاشمی  طاهریحمید رضا سزاوار 24 1396/08لسانی1دينامیک سیستم قدرت  1

غالمرضا ابراهیم زاده علی شاهی 08/24/ 1396محمد پور اقدم 2آنتن  2

خد يجه شفیعی پريسا بزمی 1396/08/24اسدپورشبکه های اجتماعی3

احسان عالم زادهعلی ستاری 24/ 08/ 1396شاه منصوریشبکه  مخابره داده پیشرفته4

معصومعه سوری08/24/ 1396معصومی (  AVLSI)مدار ات مجتمع خیلی فشرده 5

رکسانه السادات مدرسی محمد علی فر مهینی  فراهانی الهه ربانی مهناز اشرفی مهران علیدوست نیا پريسا بزمی 1396/08/27بهرک استنتاج آماری6

 سیده فاطمه رضوی خديجه شفیعی فرشته کهنی محمد شکری شبنم سراجی الهه ربانی پريسا بزمی 1396/08/30اعرابیشناسايی الگو7

سهیال  بارچی نژادخديجه شفیعی سروستانی 1396/08/27صادقی کالن دادهدها 8

محسن مصطفائی 1396/08/27فیضماشینهای مخصوص الکتريکی پیشرفته9

سیدمحمد حسین زنده دل1396/08/27افشارنیاکنترل توان راکتیو10

زهرا مستجابی1396/08/30راشد محصل دايادهای گرين  11

احمد شعبانی مرتضی سلطانی بناوندیفرزاد رازی شقايق  وحدت سعیده  پهلوان 1396/08/24افضلی کوشا(Low Power)مدارهای مجتمع توان پايین12

امیر رضا سیالنی 1396/08/30کلهر شنا سايی سیستم 13

ايمان انصاريپور1396/08/30فتحی پور سامانه های میکرو نانو الکترو مکانیکی  14

مرتضی تدبیری نوش آبادی هاله هاج عیسی1396/08/24ايمان عینیمبدلهای توان باال15

محسن مصطفائیسامان هاشمی زاده1396/08/24آسايیکنترل خودروهای ترکیبی16

پويا دهقان1396/08/24پورفتحشبیه سا زی17

معصو مه سوریمحمد نبی احمدی 1396/08/29راشد محصل سازگاری الکترو مغناطیس18

فرزاد رازی1396/08/29محمد یطراحی مدارهای آسنکرون19

احمد شعبانی1396/08/29علیزاده (ESL  ) 5مباحث ويژه الکترونیک  20

زينب شريفی مهران علیدوست نیا 1396/08/24خسروی و قاسمیمد لسازی درستی يابی صوری  21

رضا میرزايیغفاری ...عبد اکامیار گیوه کی 1396/08/29خونساریارزيابی کارايی سیستم های کامپیوتری22

محمد رضا نرگسیحبیب اهلل يا جماحسان عالم زاده علی ستاری فرشته  کهنی1396/08/27صباغیانمخابرات پیشرفته23

مرتضی سلطانی بناوندی1396/08/29کمال تکنو لوژی حافظه ها24

زينب  شريفی 1396/08/30فقیه سیستم های توزيع شده25

امیر رضا نکويیشقا يق وحدت 1396/08/30صفریمحاسبات کامپیوتری طراحی الگوريتم26

غالمرضا ابراهیم زادهعلی شاهی ممحمد نبی احمدی 1396/08/30شاه آبادیتئوری الکترو مغناطیس 27

محمد رضا نرگسیفرشته کهنیيا جم...حبیب امهناز اشرفی احسان عالم زاده علی ستاری محمد شکری 1396/08/29ربیعیفرايند اتفاقی28

هاله حاج عیسی1396/08/30رجايیشبکه های هوشمند 29

زهرا مستجابی1396/08/24شاه آبادیمدارهای فعال ريز موج30

مهناز اشرفی1396/08/30سلطا نیان زادهپردازش تصوير31

نام دانشجويان امتحان دهنده در دروس

96 آبان 30 الی 24    96-1برنامه نهايی امتحان جامع دکترا در نیمسال 



مهديه حکیمی پويا دهقان1396/08/29سنايیادوات انرژی32

عباس معاذاللهیسهیال  بارچی نژادغفاری...عبدا1396/08/30شاکریداده کاوی33

الهه ربانی1396/08/29شاکریبازيابی هوشمند اطالعات34

رضا میرزايیکامیار گیوه کی 1396/08/27يزدانیرياضیات پیشرفته کامپیوتر35

نويد  فهیمی مصطفی هاشمی  طاهریحمید رضا سزاوار 1396/08/27شايگانیفشارقوی پیشرفته36

مرتضی تدبیری نوش آبادیمصطفی هاشمی  طاهریمحسن مصطفائی 08/29//1396واعظ زادهسیستمهای الکترو مغناطیس حرکت خطی 37

سعیده  پهلوان 1396/08/30جعفر آبادی آشتیانی طراحی مدارهای مجتمع 38

معصومه سوریمهديه حکیمی سعیده  پهلوان 1396/08/27ستاره دانابزار دقیق بیو مديکال  39

سید ه فاطمه رضویامیر رضا نکويی08/24/ 1396کلهر شبکه های عصبی40

فرزاد رازیزينب  شريفی 1396/08/27صفریتحمل خرابی42

شقايق وحدت احمد شعبانی مرتضی  سلطانی بناوندی1396/08/27صفری(HPC)محاسبات با کارايی باال43

نويد  فهیمی حمید رضا سزاوار 1396/08/29صنايع پسندحفاظت پیشرفته سیستم قدرت 44

زرضا میرزايیسهیال بارچی زاده1396/08/24صیا د حقیقی(امنیت شبکه)سیستمهای کامپیوتری امن 45

ايمان انصاريپور1396/08/24کالهدوزادوات نیمه هادی46

غالمرضا ابراهیم زادهزهرا مستجابی علی شاهی محمد نبی احمدی 1396/08/27دهمالئیانرياضیات  مهندسی پیشرفته 47

آرش سلطانی نقده 1396/08/30عبداالحدنانوبیوالکترونیک48

سید محمد حسین زنده دل سامان هاشمی زاده1396/08/30واعظ زادهسیستما ی کنترل حرکت پیشرفته49

ايمان انصاريپورپويا دهقانآرش سلطانی نقده 1396/08/27کالهدوز1تئوری تکنولوژی ساخت  50

امیررضا نکويی1396/08/27نوابیآزمون  پذيری51

غفاری ....عبد ارکسانه  السادات مدرسیشبنم سراجی 1396/08/24خونساریشبکه های کامپیوتری پیشرفته 52

ها له حاج عیسیمرتضی تد بیری نوش آبادیسامان هاشمی زاده1396/08/27فرهنگی1الکترونیک قدرت   53

سیده فاطمه رضوی1396/08/27رشاد حسینی پهینه سازی پیشرفته54

ياجم.. حبیب ا1396/08/30آخايیاصول رمز نگاری55

محمد علی فر مهینی شبنم سراجی 1396/08/29قنبریمالتی مديا56

مهديه حکیمی آرش سلطانی نقده 1396/08/24مهاجر زادهنانو تکنولوژی و نانوالکترونیک57

کامیار گیوه کیمحمد علی فر مهینی مهران علیدوست نیا 1396/08/30کارگهیسیستمهای بیدرنگ نهفته پیشرفته و همروند58

امیر رضا سیالنی 1396/08/27کبريايیکنترل تضادفی59

امیر رضا سیالنی محمد شکری 1396/08/24کبريايینظريه بازيها60

رکسا نه السادات مدرسی1396/08/30يزدانیسیستم عامل پیشرفته 61

محمد رضا نرگسی1396/08/30صباغیانتئوری کدينگ62

  


