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ن  جان نثار1398/08/28نرم افزار-  ی کامپیوتر معمارشبکه کامپیوتر35 یف  نیاینستر مهدی خالقیانرضا شر
ی
ملیحه مردانپورفرهاد آزاد جوشاهپور رحمان

36

ن  جان نثار1398/08/29معماری کامپیوترمعماری کامپیوتر37 یف نیایفاطمه آرزو مندمهدی سیفی پورنستر سید عیل انصار محمدیفرهاد آزاد جومهدی خالقیانرضا شر

:نام دانشجويان امتحان امتحان جامع 

ا  در آبان  ی امتحان جامع دكتر 98برنامه نهانی



 فناوری اطالعات38
ی
مریم عاشوری// ITمبان

ی
ساناز نایمشهال مردان

ی
زهرا رضوان

ی رحمانیان //سیستم- خابرات ممخابرات بیسیم39 امت  محرابیانحسی 

ل مدرن 40 ل(سیستمهای خیط )کنتر ضا مینا منتظریموحد جمشیدی// کنتر عیل سلمان پورامت  شت  شایهمحمد مهدی چیذریرضانی مقدمعلت 

ی و رباتیکالگوشناسانی 41 پرنیا تقویخلیل طاهری// هوش ماشی 

// سیستمهای دیجیتالسیستمهای تحمل پذیری اشکال طرایح42
ی
شیوا تفر پوررضا کازرون

ونیک(RFIC) دارمجتمع فرکانس باالم43 // الکتر
ی

ی اسمعیل بییک جواد توکیلحسی 

ی44 ونیکlow power) طریح توان پایی  عیل جمایل// الکتر

کتا یون بشر خواه// سیستمهای دیجیتالمحاسبات با کارآنی باال45

امت   حمیدیمرتضی منصوریغالمرضا کد خدانی// قدرت قدرتر سیسمهایتجدید ساختا46

 غروی// میدان- مخابرات خوشه مایکرو ویو47
ی
درسای کاشان

یکپردازش تصاویر دیجیتال48 صادق محمدی// بیو الکتر

ونیک تئوری وتکنولوژی ساخت49 محمد رضا یعسونیرضا آزاد واری// الکتر

سعید  صفریان// سیستم- مخابرات پردازش  سیگنال50


