
امع :نام گرایش :نام درس امتحان جامع رديف خ  امتحان ج :تاري    

 وشناسایی سیستم1
ن لتخمی  ن استادیمحسن صفارعبدالمهدی باقریوحید بهرایم1397/12/19کنتر نجمه جوانمردیفرناز شاهبازیامت  حسی 

فرید  پروین1397/12/19قدرتمبدلهای توان باال2

ن یوسفنIT1397/12/19- نرم افزار - معماری کامپیوتر ریا ضیا ت3 یاییمونا هاشیمباهره حسن پورامی  عماد کتر
ملیحه مردانپورعیل شیخن

اسما ء ایوازه1397/12/19"ریاضیات 4
ن
 فردمرتضن بیابای

ن
زاییمرضیه برهای حسنا سلیمان نژادگلنارالسادات  افضیلمحمد مهدی  مت 

محمد معینن  جهریم1397/12/19"ریاضیات 5

6     VLSI               ونیک زهرا رسایی لو1397/12/19(مدار سیستم )الکتر

مهدی غالیم1397/12/19(میدان)مخابرات خوشه مباحث فرکانس باال7

ونیک  آزمون دیجیتال در سطح رجیستر8 1397/12/19( سیتمهای دیجیتال)الکتر
ر
ن نرصی کتایون بشر خواهنوشی 

ر
رزگار صادق

شیدا  بهرایم1397/12/19مهندیس پزشیکسیستم های تصویر برداری پزشیک           9

ونیک نیمه هادی(ادوات )افزاره های  10 مرضیه خداییشیما محمدی پوررضا شایان فرحسام توسیل1397/12/19(افزاره )الکتر

ن ورباتیکاستنباط آماری11   مرضیه پاروییفاطمه آزادی  امت  آبادی1397/12/19هوش ماشی 

ونیک 12 ونیک نانوتکنو لوژی و نانو الکتر یف پورفاطمه بیگم عسگریزهرا جلیلیان1397/12/19نانوالکتر نفیسه رسر

مصطفن پناهنده1397/12/19(سیستم )مخابرات تئوری مخابرات 13
ی
مژده کربالی

ن زادهسید عباس جزایری1397/12/19(میدان)مخابرات خوشه ریاضیات14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 محمد بهاریانمسعود صفریسارا معی 

ل بهینه15 لکنتر ن استادیفرناز شاهبازیمحسن صفارعبدالمهدی باقریوحید بهرایم1397/12/20کنتر امت  حسی 

شیدا  بهرایم1397/12/20مهندیس پزشیکپردازش تصویر16

ملیحه مردانپورباهره حسن پور1397/12/20نرم افزار- معماری کامپیوتر شبکه های کامپیوتری)شبکه وسیستم 17
ن
محمد معینن جهریممرتضن بیابای

 فرداسما ء ایوازهعیل شیخن1397/12/20نرم افزارداده18
ن
مرضیه برهای

ن19 فرید  پروین1397/12/20قدرتطرایح ماشی 

ن ورباتیکشناسایی الگو20 آبادی1397/12/20هوش ماشی  مرضیه پاروییفاطمه آزادی  امت 

 فناوری اطالعات21
ی

حسنا سلیمان نژادگلنارالسادات افضیل1397/12/20فناوری اطالعاتمبان

ونیک22 ونیک نانو بایو الکتر فائقه بور بورفاطمه بیگم عسگریزهرا جلیلیان1397/12/20نانوالکتر

ونیک اصول سیستمهای دیجیتال23 1397/12/20(سیستمهای دیجیتال)الکتر
ر
ن نرصی کتایون بشر خواهنوشی 

ر
احسان تن قطاریرزگار صادق

ونیک ( RF  ) مدارات مجتمع با فرکانس باال24 زهرا رسایی لو1397/12/20(مدار سیستم )الکتر

25
ی

مصطفن پناهنده1397/12/20(سیستم  )مخابرات فرایندهای تصادف
ی
مژده کربالی

ی 26 ن زادهسید عباس جزایری1397/12/20(میدان)مخابرات خوشه آنتر محمد بهاریان مهدی غالیممسعود صفریسارا معی 

ل غتر خیط27 لکنتر نجمه جوانمردی1397/12/20کنتر

ونیک دیجیتال 28 ن یوسفن1397/12/20معماری کامپیوترالکتر مونا هاشیمامی 

)مکانیک  کوانتم29 ونیک- افزاره   نانو الکتر یف پورمرضیه خدایی1397/12/21(  فائقه بور بورشیما محمد ی پور رضا شایان فرحسام توسیلنفیسه رسر

فاطمه بیگم عسگری30

لنظریه سیستمهای خطی31 ن استادیمحسن صفارعبدالمهدی باقریوحید بهرایم1397/12/22کنتر نجمه جوانمردیفرناز شاهبازیامت  حسی 

ییک32 فرید  پروین1397/12/22قدرت تئوری جامع  ماشینهای الکتر

ی 33 ی ماشتر ن ورباتیکیاد گتر فاطمه آزادی  امت  آبادی1397/12/22هوش ماشی 

فته34 شیدا  بهرایم1397/12/22مهندیس پزشیکپردازش سیکنال های پیشر

یایی1397/12/22نرم افزارتحلیل وطرایح الگوریتم 35 عماد کتر
اسماء ایوازهملیحه مردانپورعیل شیخن

ن
 فردمرتضن بیابای

ن
مرضیه برهای

زاییآروین ذاکریان1397/12/22//36 حسنا سلیمان نژادگلنار السادات افضیلمحمد مهدی مت 

ن یوسفن1397/12/22معماری کامپیوترمعماری کامپیوتر 37 محمد معینن جهریممونا هاشیمباهره حسن پورامی 

ن ورباتیکرباتیک 38 مرضیه  پارویی1397/12/22هوش ماشی 

ونیکتئوری وتکنولوژی ساخت39 یف پورمرضیه خدانیفائقه بور بورشیما  محمدی پوررضا شایان فرحسام توسیلزهرا جلیلیان1397/12/22افزاره-  نانوالکتر نفیسه شر

ونیک ( CMOS)مدار مجتمع فعال خیط 41 زهرا رسایی لو1397/12/22(مدار سیستم )الکتر

42
ر

مصطفن پناهنده1397/12/22(سیستم )مخابرات   شبکه های کامپیوتری مخابران
ی
مژده کربالی

مهدی غالیممسعود صفریسید عباس جزایری1397/12/22(میدان  )مخابرت خوشه مایکرو ویو43

و مغناطیس44 ن زاده1397/12/22(میدان  )مخابرت خوشه الکتر محمد بهاریانسارا معی 

1397/12/22(دیجیتال )سیستم های فناوری  حافظه ها 45
ر
ن نرصی کتایون بشر خواهنوشی 

ر
رزگار صادق

کت کننده در آزمون    نام دانشجویان رسر


