
شماره و 
گروه درس

نام درس
واحد 
کل

ظر فیت
ثبت 

نام شده
زمان و مکان ارائهنام استاد

زمان و مکان 
امتحان

نحوه ارائه

حضوری12:30-11:00شنبه ایرجی محمد11212کارگاه برق01_1112006

حضوری12:30-11:00دو شنبه ایرجی محمد11210کارگاه برق03_1112006

111212آز الکترونیک 03_1112016
میثمی فر 
محمدعلی

حضوری11:00-09:30دو شنبه 

111210آز الکترونیک 04_1112016
میثمی فر 
محمدعلی

حضوری15:30-14:00دو شنبه 

111212آز ماشینهای الکتریکی 04_1112020
حسن نیا 

خیبری امیر
حضوری12:30-11:00چهار شنبه 

1112025_01
آز سیستم های کنترل 

خطی
حضوری17:00-15:30یک شنبه کیقبادی جواد11210

1112207_02
آز سیستم های 

1دیجیتال 
1129

میثمی فر 
محمدعلی

حضوری09:30-08:00چهار شنبه 

1112219_04
آز مدارهای الکتریکی و 

اندازه گیری
11212

ملکی 
محمدصادق

حضوری11:00-09:30سه شنبه 

1112219_05
آز مدارهای الکتریکی و 

اندازه گیری
11212

ملکی 
محمدصادق

حضوری12:30-11:00سه شنبه 

1112219_06
آز مدارهای الکتریکی و 

اندازه گیری
11210

ملکی 
محمدصادق

حضوری09:30-08:00چهار شنبه 

1112380_0
3

11212آز ریزپردازنده
میثمی فر 
محمدعلی

حضوری12:30-11:00دو شنبه 

حضوری17:00-15:30یک شنبه سعیدی مریم11212آزمایشگاه فیزیولوژی01_1126006

رحیمی احسان32525برنامه نویسی کامپیوتر01_1112002
 ز  15:30-14:00سه شنبه 

09:30-08:00یک شنبه 
1401/03/25 1
3:30-15:30

مجازی

32525برنامه نویسی کامپیوتر02_1112002
شاهسواری 

سجاد
 ز  15:30-14:00سه شنبه 

09:30-08:00یک شنبه 
1401/03/25 1
3:30-15:30

مجازی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
1401-1400لیست دروس ارائه شده در ترم دوم سال تحصیلی 

دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود



کیقبادی جواد32520برنامه نویسی کامپیوتر03_1112002
 ز ، 15:30-14:00سه شنبه 

09:30-08:00یک شنبه 
1401/03/25 1
3:30-15:30

مجازی

22020محاسبات عددی01_1112003
حدادظریف 

محمد
18:30-17:00دو شنبه 

1401/03/25 1
7:30-19:30

مجازی

18:30-17:00دو شنبه اصیلی محسن22020محاسبات عددی02_1112003
1401/03/25 1
7:30-19:30

مجازی

2202محاسبات عددی03_1112003
سید برزگر 
سید میثم

18:30-17:00دو شنبه 
1401/03/25 1
7:30-19:30

مجازی

مجازی11:00-09:30شنبه اخیانی مهدی11212کارگاه عمومی01_1112004

11212کارگاه عمومی02_1112004
احسانپور محمد 

حسین
مجازی11:00-09:30شنبه 

مجازی11:00-09:30دو شنبه اخیانی مهدی11211کارگاه عمومی03_1112004

11212کارگاه عمومی04_1112004
احسانپور محمد 

حسین
مجازی11:00-09:30دو شنبه 

مجازی11:00-09:30سه شنبه اخیانی مهدی11210کارگاه عمومی05_1112004

مجازی12:30-11:00یک شنبه ایرجی محمد11212کارگاه برق02_1112006

22020زبان تخصصی01_1112007
حدادظریف 

محمد
09:30-08:00چهار شنبه 

1401/03/24 1
7:30-19:30

مجازی

09:30-08:00چهار شنبه رحیمی احسان22020زبان تخصصی02_1112007
1401/03/24 1
7:30-19:30

مجازی

09:30-08:30چهار شنبه شیوایی مجتبی22020زبان تخصصی03_1112007
1401/03/24 1
7:30-19:30

مجازی

بابایی مسعود11414نقشه کشی مهندسی01_1112008
 11:00-09:30دو شنبه 

دانشکده - آتلیه رسم
مکانیک

مجازی

بابایی مسعود11414نقشه کشی مهندسی02_1112008
 17:00-15:30دو شنبه 

دانشکده - آتلیه رسم
مکانیک

مجازی

بابایی مسعود11414نقشه کشی مهندسی03_1112008
 17:00-15:30سه شنبه 

دانشکده - آتلیه رسم
مکانیک

مجازی



32323ریاضیات مهندسی01_1112009
آزادی طینت 

نیما
 ف  18:30-17:00سه شنبه 

15:30-14:00یک شنبه 
1401/04/01 0
8:00-10:00

مجازی

32322ریاضیات مهندسی02_1112009
حسین تبار 

مرزبالی محمد
 ف  18:30-17:00سه شنبه 

15:30-14:00یک شنبه 
1401/04/01 0
8:00-10:00

مجازی

خرقانیان رضا32323ریاضیات مهندسی03_1112009
 ف  18:30-17:00سه شنبه 

15:30-14:00یک شنبه 
1401/04/01 0
8:00-10:00

مجازی

132323مدارهای الکتریکی 01_1112010
اشرف محمد 

رضا
 ز ، 11:00-09:30یک شنبه 

12:30-11:00سه شنبه 
1401/03/31 10

:00-12:00
مجازی

132323مدارهای الکتریکی 02_1112010
میررضائی سید 

مسعود
 ز  11:00-09:30یک شنبه 

12:30-11:00سه شنبه 
1401/03/31 10

:00-12:00
مجازی

شیوایی مجتبی132323مدارهای الکتریکی 03_1112010
 ز  11:00-09:30یک شنبه 

12:30-11:00سه شنبه 
1401/03/31 10

:00-12:00
مجازی

132321مدارهای الکتریکی 04_1112010
قلعه نویی 

محسن
 ز  11:00-09:30یک شنبه 

12:30-11:00سه شنبه 
1401/03/31 10

:00-12:00
مجازی

132320مدارهای الکتریکی 05_1112010
شاهسواری 

سجاد
 ز  11:00-09:30یک شنبه 

12:30-11:00سه شنبه 
1401/03/31 10

:00-12:00
مجازی

خرقانیان رضا232525مدارهای الکتریکی 01_1112011
 ف  12:30-11:00یک شنبه 

09:30-08:00سه شنبه 
1401/03/25 0

8:00-10:00
مجازی

دامچی یاسر232525مدارهای الکتریکی 02_1112011
 ف  12:30-11:00یک شنبه 

09:30-08:00سه شنبه 
1401/03/25 0

8:00-10:00
مجازی

232525مدارهای الکتریکی 03_1112011
قلعه نویی 

محسن
 ف  12:30-11:00یک شنبه 

09:30-08:00سه شنبه 
1401/03/25 0

8:00-10:00
مجازی

32020الکترومغناطیس01_1112014
آزادی طینت 

نیما
 ف  15:30-14:00دو شنبه 

11:00-09:30شنبه 
1401/03/22 0

8:00-10:00
مجازی

32019الکترومغناطیس02_1112014
مشایخی ولی 

اله
 ف  15:30-14:00دو شنبه 

11:00-09:30شنبه 
1401/03/22 0

8:00-10:00
مجازی

32018الکترومغناطیس03_1112014
میررضائی سید 

مسعود
 ف  15:30-14:00دو شنبه 

11:00-09:30شنبه 
1401/03/22 0

8:00-10:00
مجازی

ابراهیمی عماد132626الکترونیک 01_1112015
 ز  17:00-15:30دو شنبه 
17:00-15:30شنبه 

1401/03/29 1
5:30-17:30

مجازی

132623الکترونیک 02_1112015
فتاح حصاری 

علی
 ز  17:00-15:30دو شنبه 
17:00-15:30شنبه 

1401/03/29 1
5:30-17:30

مجازی



132626الکترونیک 03_1112015
اشرف محمد 

رضا
 ز ، 17:00-15:30دو شنبه 
17:00-15:30شنبه 

1401/03/29 1
5:30-17:30

مجازی

132626الکترونیک 04_1112015
محمدپوری 

زینب
 ز  17:00-15:30دو شنبه 
17:00-15:30شنبه 

1401/03/29 1
5:30-17:30

مجازی

مجازی18:30-17:00شنبه مقیمی مهدی111212آز الکترونیک 01_1112016

مجازی18:30-17:00یک شنبه مقیمی مهدی11126آز الکترونیک 02_1112016

مجازی18:30-17:00چهار شنبه مقیمی مهدی111212آز الکترونیک 05_1112016

ابراهیمی عماد232020الکترونیک 01_1112017
 ز ، 15:30-14:00سه شنبه 

09:30-08:00یک شنبه 
1401/04/02 0

8:00-10:00
مجازی

23209الکترونیک 02_1112017
فتاح حصاری 

علی
 ز  15:30-14:00سه شنبه 

09:30-08:00یک شنبه 
1401/04/02 0

8:00-10:00
مجازی

232020الکترونیک 03_1112017
محمدپوری 

زینب
 ز  15:30-14:00سه شنبه 

09:30-08:00یک شنبه 
1401/04/02 0

8:00-10:00
مجازی

دارابی احمد132020ماشینهای الکتریکی 01_1112018
 ف  15:30-14:00سه شنبه 

17:00-15:30یک شنبه 
1401/03/31 0

8:00-10:00
مجازی

132020ماشینهای الکتریکی 02_1112018
حسن نیا 

خیبری امیر
 ف  15:30-14:00سه شنبه 

17:00-15:30یک شنبه 
1401/03/31 0

8:00-10:00
مجازی

23208ماشینهای الکتریکی 01_1112019
حسن نیا 

خیبری امیر
 ز  11:00-09:30یک شنبه 
09:30-08:00دو شنبه 

1401/03/21 0
8:00-10:00

مجازی

232020ماشینهای الکتریکی 02_1112019
حسین تبار 

مرزبالی محمد
 ز  11:00-09:30یک شنبه 
09:30-08:00دو شنبه 

1401/03/21 0
8:00-10:00

مجازی

11126آز ماشینهای الکتریکی 01_1112020
سید برزگر 
سید میثم

مجازی09:30-08:00دو شنبه 

111211آز ماشینهای الکتریکی 02_1112020
حسین تبار 

مرزبالی محمد
مجازی09:30-08:00سه شنبه 

11122آز ماشینهای الکتریکی 03_1112020
حسن نیا 

خیبری امیر
مجازی11:00-09:30چهار شنبه 

32516سیستمهای کنترل خطی02_1112024
اکبرزاده کالت 

علی
 ف  18:30-17:00سه شنبه 

18:30-17:00یک شنبه 
1401/03/29 1
3:30-15:30

مجازی



32525سیستمهای کنترل خطی03_1112024
قلی زاده نرم 

حسین
 ف  18:30-17:00سه شنبه 

18:30-17:00یک شنبه 
1401/03/29 1
3:30-15:30

مجازی

1112025_03
آز سیستم های کنترل 

خطی
مجازی15:30-14:00چهار شنبه کیقبادی جواد11212

1112025_04
آز سیستم های کنترل 

خطی
مجازی20:00-18:30سه شنبه کیقبادی جواد11212

310024پروژه کارشناسی01_1112028
اساتید گروه 

آموزشی
مجازی

22011کارآموزی01_1112029
اساتید گروه 

آموزشی
مجازی

33027اقتصاد مهندسی01_1112034
رحیمیان 
مرتضی

 ز  11:00-09:30سه شنبه 
18:30-17:00شنبه 

1401/03/21 15
:30-17:30

مجازی

دستفان علی33025الکترونیک صنعتی01_1112053
 ف  سه 17:00-15:30شنبه 

17:00-15:30شنبه 
1401/03/22 10

:00-12:00
مجازی

اصیلی محسن32518تاسیسات الکتریکی01_1112054
 ف  12:30-11:00دو شنبه 

12:30-11:00چهار شنبه 
1401/03/24 1

0:00-12:00
مجازی

3256کنترل صنعتی01_1112057
قلی زاده نرم 

حسین
 18:30-17:00چهار شنبه 

18:30-17:00ف  دو شنبه 
1401/03/24 1
5:30-17:30

مجازی

211210آز الکترونیک 01_1112063
میثمی فر 
محمدعلی

مجازی11:00-09:30شنبه 

21128آز الکترونیک 04_1112063
اساتید گروه 

آموزشی
مجازی17:00-15:30چهار شنبه 

32520فیزیک الکترونیک01_1112065
فتاح حصاری 

علی
 ف  15:30-14:00سه شنبه 

15:30-14:00دو شنبه 
1401/03/22 1
7:30-19:30

مجازی

مروی حسین333025الکترونیک 01_1112066
 ز  18:30-17:00دو شنبه 
18:30-17:00شنبه 

1401/03/21 17
:30-19:30

مجازی

31132آز الکترونیک 01_1112067
شاهسواری 

سجاد
مجازی12:30-11:00یک شنبه 

33018مدارهای مخابراتی01_1112074
میررضائی سید 

مسعود
 ز  سه 17:00-15:30شنبه 

09:30-08:00شنبه 
1401/03/28 1
5:30-17:30

مجازی

11210آز مدارهای مخابراتی02_1112075
اساتید گروه 

آموزشی
مجازی15:30-14:00چهار شنبه 



دارابی احمد333021ماشینهای الکتریکی 01_1112077
 ز  دو 11:00-09:30شنبه 

15:30-14:00شنبه 
1401/03/28 1

0:00-12:00
مجازی

1112078_01
آز ماشین های 

2الکتریکی 
1125

حسن نیا 
خیبری امیر

مجازی18:30-17:00دو شنبه 

1112078_02
آز ماشین های 

2الکتریکی 
1127

حسن نیا 
خیبری امیر

مجازی17:00-15:30دو شنبه 

کیقبادی جواد3259جبرخطی01_1112079
 ز  12:30-11:00یک شنبه 

12:30-11:00سه شنبه 
1401/03/28 0

8:00-10:00
مجازی

3207تحقیق در عملیات01_1112083
حدادظریف 

محمد
 ز  12:30-11:00چهار شنبه 
12:30-11:00دو شنبه 

1401/04/01 17
:30-19:30

مجازی

11212آز الکترونیک صنعتی01_1112085
حسین تبار 

مرزبالی محمد
مجازی15:30-14:00شنبه 

3309میدانها و امواج01_1112137
آزادی طینت 

نیما
 ز  17:00-15:30دو شنبه 
12:30-11:00شنبه 

1401/03/24 1
5:30-17:30

مجازی

1112141_01
آمار و احتماالت 

مهندسی
شیوایی مجتبی32020

 ف  12:30-11:00چهار شنبه 
12:30-11:00دو شنبه 

1401/03/28 1
7:30-19:30

مجازی

1112141_02
آمار و احتماالت 

مهندسی
رحیمی احسان32016

 ف  12:30-11:00چهار شنبه 
12:30-11:00دو شنبه 

1401/03/28 1
7:30-19:30

مجازی

قالیبافان جواد3259آنتن01_1112144
 ف، 15:30-14:00دو شنبه 

11:00-09:30شنبه 
1401/03/29 0

8:00-10:00
مجازی

مجازی11:00-09:30چهار شنبه دامچی یاسر1129آز حفاظت و رله01_1112191

18501رساله دکتری01_1112193
اساتید گروه 

آموزشی
مجازی

0300ارزیابی جامع دکتری01_1112195
اساتید گروه 

آموزشی
مجازی

132020سیستم های دیجیتال 01_1112199
سلیمانی ایوری 

علی
 ف  11:00-09:30یک شنبه 

17:00-15:30سه شنبه 
1401/03/24 1
3:30-15:30

مجازی

خرقانیان رضا132014سیستم های دیجیتال 02_1112199
 ف  11:00-09:30یک شنبه 

17:00-15:30سه شنبه 
1401/03/24 1
3:30-15:30

مجازی

گرایلو هادی132020سیستم های دیجیتال 03_1112199
 ف  11:00-09:30یک شنبه 

17:00-15:30سه شنبه 
1401/03/24 1
3:30-15:30

مجازی



1112200_01
پردازش سیگنال های 

دیجیتال
خرقانیان رضا33030

 ز ، 11:00-09:30سه شنبه 
09:30-08:00شنبه 

1401/03/31 1
3:30-15:30

مجازی

1112207_01
آز سیستم های 

1دیجیتال 
11210

میثمی فر 
محمدعلی

مجازی09:30-08:00شنبه 

1112207_03
آز سیستم های 

1دیجیتال 
11212

شاهسواری 
سجاد

مجازی18:30-17:00چهار شنبه 

1112207_04
آز سیستم های 

1دیجیتال 
1126

شاهسواری 
سجاد

مجازی20:00-18:30چهار شنبه 

1112208_01
اصول سیستم های 

مخابراتی
جوان محمد رضا31713

 ف  11:00-09:30سه شنبه 
09:30-08:00دو شنبه 

1401/04/01 13
:30-15:30

مجازی

1112208_02
اصول سیستم های 

مخابراتی
گرایلو هادی31717

 ف  11:00-09:30سه شنبه 
09:30-08:00دو شنبه 

1401/04/01 13
:30-15:30

مجازی

1112214_01
تحلیل سیستم های 

1انرژی الکتریکی
بانژاد مهدی32015

 ز  18:30-17:00سه شنبه 
17:00-15:30یک شنبه 

1401/03/25 1
5:30-17:30

مجازی

1112214_02
تحلیل سیستم های 

1انرژی الکتریکی
32020

رحیمیان 
مرتضی

 ز ، 18:30-17:00سه شنبه 
17:00-15:30یک شنبه 

1401/03/25 1
5:30-17:30

مجازی

1112219_01
آز مدارهای الکتریکی و 

اندازه گیری
11210

ملکی 
محمدصادق

مجازی11:00-09:30شنبه 

1112219_02
آز مدارهای الکتریکی و 

اندازه گیری
1129

ملکی 
محمدصادق

مجازی09:30-08:00یک شنبه 

1112219_03
آز مدارهای الکتریکی و 

اندازه گیری
11212

ملکی 
محمدصادق

مجازی09:30-08:00دو شنبه 

32525سیگنال ها و سیستم ها01_1112222
احمدی فرد 

علیرضا
 ز 15:30-14:00دو شنبه 
09:30-08:00شنبه 

1401/03/28 1
3:30-15:30

مجازی

مروی حسین32522سیگنال ها و سیستم ها02_1112222
 ز  15:30-14:00دو شنبه 
09:30-08:00شنبه 

1401/03/28 1
3:30-15:30

مجازی

32525سیگنال ها و سیستم ها03_1112222
مشایخی ولی 

اله
 ز، 15:30-14:00دو شنبه 
09:30-08:00شنبه 

1401/03/28 1
3:30-15:30

مجازی

3257مخابرات دیجیتال01_1112223
معروضی 
امیدرضا

 ز  18:30-17:00دو شنبه 
15:30-14:00یک شنبه 

1401/04/02 1
5:30-17:30

مجازی

1127آز مخابرات دیجیتال01_1112224
معروضی 
امیدرضا

مجازی09:30-08:00یک شنبه 



1112225_02
آز پردازش سیگنال های 

دیجیتال
مجازی18:30-17:00سه شنبه مقیمی مهدی1128

قالیبافان جواد1127آز ریز موج و آنتن02_1112227
 آز 12:30-11:00دو شنبه 

ریز موج و آنتن
مجازی

خسروی حسین33020برنامه سازی پیشرفته01_1112231
 ز  09:30-08:00دو شنبه 
15:30-14:00شنبه 

1401/03/21 13
:30-15:30

مجازی

جوان محمد رضا3209شبکه های مخابراتی01_1112232
 09:30-08:00چهار شنبه 

18:30-17:00ف  یک شنبه 
1401/03/25 1

0:00-12:00
مجازی

1112233_01
طراحی سیستم های 

ریزپردازنده ای
32828

سلیمانی ایوری 
علی

 ف  17:00-15:30دو شنبه 
15:30-14:00شنبه 

1401/03/22 1
5:30-17:30

مجازی

1112233_02
طراحی سیستم های 

ریزپردازنده ای
خرقانیان رضا32828

 ف  17:00-15:30دو شنبه 
15:30-14:00شنبه 

1401/03/22 1
5:30-17:30

مجازی

1112234_01
مدارهای پالس و 

دیجیتال
33023

احمدی فرد 
علیرضا

 ف  18:30-17:00دو شنبه 
09:30-08:00یک شنبه 

1401/04/02 10
:00-12:00

مجازی

1112235_01
آز مدارهای پالس و 

دیجیتال
1128

ملکی 
محمدصادق

مجازی11:00-09:30چهار شنبه 

1112239_01
آز تحلیل سیستم های 

قدرت
مجازی15:30-14:00سه شنبه شیوایی مجتبی1126

1112243_01
سیستم های کنترل 

دیجیتال
3302

اکبرزاده کالت 
علی

 ف  17:00-15:30یک شنبه 
11:00-09:30سه شنبه 

1401/03/22 1
3:30-15:30

مجازی

1112260_01
قابلیت اطمینان 

سیستم های انرژی 
الکتریکی

بانژاد مهدی3107
 ف  09:30-08:00دو شنبه 

09:30-08:00چهار شنبه 
1401/03/31 1
5:30-17:30

مجازی

3101رایانش تکاملی01_1112262
سلیمانی ایوری 

علی
 ف 11:00-09:30چهار شنبه 

17:00-15:30 یک شنبه 
1401/04/02 1
3:30-15:30

مجازی

1112265_01
سمینار کارشناسی ارشد 

(1)
مجازی ز15:30-14:00یک شنبه گرایلو هادی12010

1112270_01
تئوری و فن آوری 
ساخت افزاره  های 

نیم رسانا
31010

سلیمانی ایوری 
علی

 ز  18:30-17:00دو شنبه 
12:30-11:00شنبه 

1401/03/23 1
3:30-15:30

مجازی

1112273_01
مبدلهای داده مجتمع 

(A/D, D/A)
3107

اشرف محمد 
رضا

 ف  15:30-14:00دو شنبه 
15:30-14:00شنبه 

1401/04/01 15
:30-17:30

مجازی

1112279_01
مدارهای مجتمع خطی 

(CMOS 2)پیشرفته 
ابراهیمی عماد3108

 ف  17:00-15:30دو شنبه 
09:30-08:00شنبه 

1401/03/28 0
8:00-10:00

مجازی



رحیمی احسان3106نانوالکترونیک01_1112292
 ز  09:30-08:00دو شنبه 

12:30-11:00یک شنبه 
1401/03/31 1
3:30-15:30

مجازی

1112296_01
فیزیک حالت جامد 

پیشرفته
3106

فتاح حصاری 
علی

 ف  09:30-08:00دو شنبه 
11:00-09:30شنبه 

1401/03/21 17
:30-19:30

مجازی

1112313_01
حفاظت پیشرفته 

سیستم های قدرت
دامچی یاسر3109

 ف  12:30-11:00سه شنبه 
09:30-08:00یک شنبه 

1401/03/21 15
:30-17:30

مجازی

1112314_01
فناوری عایقها و فشار 

قوی
31313

سید برزگر 
سید میثم

 ف  15:30-14:00دو شنبه 
11:00-09:30چهار شنبه 

1401/04/02 0
8:00-10:00

مجازی

شیوایی مجتبی31212کنترل توان راکتیو01_1112315
 ز  17:00-15:30سه شنبه 

17:00-15:30یک شنبه 
1401/03/29 10

:00-12:00
مجازی

دستفان علی3107کیفیت توان01_1112318
 ز  دو 17:00-15:30شنبه 

18:30-17:00شنبه 
1401/03/24 0

8:00-10:00
مجازی

1112328_01
طراحی ماشین های 

الکتریکی
31212

حسن نیا 
خیبری امیر

 ز  12:30-11:00سه شنبه 
18:30-17:00یک شنبه 

1401/04/01 10:
00-12:00

مجازی

دارابی احمد3107روش های اجزاء محدود01_1112329
 ف  سه 11:00-09:30شنبه 

11:00-09:30شنبه 
1401/03/29 0

8:00-10:00
مجازی

1112330_01
کنترل محرکه های 

الکتریکی
31211

حسین تبار 
مرزبالی محمد

 ف  12:30-11:00سه شنبه 
12:30-11:00شنبه 

1401/03/22 1
3:30-15:30

مجازی

31211ابزار دقیق پیشرفته01_1112338
قلعه نویی 

محسن
 ز  17:00-15:30چهار شنبه 
17:00-15:30دو شنبه 

1401/03/28 0
8:00-10:00

مجازی

31414کنترل بهینه01_1112339
حدادظریف 

محمد
 ف  11:00-09:30یک شنبه 

11:00-09:30سه شنبه 
1401/03/21 13

:30-15:30
مجازی

الفی علیرضا31212کنترل مقاوم01_1112355
 18:30-17:00چهار شنبه 

18:30-17:00ف  دو شنبه 
1401/03/25 1
5:30-17:30

مجازی

31212کنترل فازی01_1112356
فاتح 

محمدمهدی
 ز  09:30-08:00سه شنبه 

09:30-08:00یک شنبه 
1401/03/30 0

8:00-10:00
مجازی

3129کنترل عصبی01_1112357
اکبرزاده کالت 

علی
 ز ، 17:00-15:30یک شنبه 

17:00-15:30سه شنبه 
1401/03/23 0

8:00-10:00
مجازی

1112373_01
پایان نامه کارشناسی 

ارشد
6705

اساتید گروه 
آموزشی

مجازی

24203رساله دکتری01_1112379
اساتید گروه 

آموزشی
مجازی



1123آز ریزپردازنده01_1112380
میثمی فر 
محمدعلی

مجازی09:30-08:00یک شنبه 

11212آز ریزپردازنده02_1112380
میثمی فر 
محمدعلی

مجازی11:00-09:30یک شنبه 

1112382_01
بهینه سازی سیستم 
های قدرت الکتریکی

3108
رحیمیان 
مرتضی

 ز  15:30-14:00دو شنبه 
12:30-11:00یک شنبه 

1401/03/26 10
:00-12:00

مجازی

1112383_01
شبکه های هوشمند 

انرژی الکتریکی
اصیلی محسن31414

 ز  09:30-08:00دو شنبه 
09:30-08:00سه شنبه 

1401/03/23 1
5:30-17:30

مجازی

23128مباحث ویژه در کنترل 01_1112386
قلی زاده نرم 

حسین
 ز  18:30-17:00سه شنبه 

20:00-18:30یک شنبه 
1401/04/01 10:

00-12:00
مجازی

1112388_01
سمینار کارشناسی ارشد 

(کنترل) 1
12016

قلعه نویی 
محسن

مجازی ف18:30-17:00یک شنبه 

1112390_01
سمینار کارشناسی ارشد 

(قدرت) 1
مجازی ف15:30-14:00یک شنبه بانژاد مهدی12626

1112398_01
آز طراحی سیستم های 

ASIC/FPGAدیجیتال 
1126

میثمی فر 
محمدعلی

مجازی12:30-11:00شنبه 

1112404_01
طرح خطوط هوایی 
انتقال انرژی و پروژه

32511
سید برزگر 
سید میثم

 ز  17:00-15:30سه شنبه 
18:30-17:00یک شنبه 

1401/03/31 1
7:30-19:00

مجازی

1112405_01
طرح پست های 
فشارقوی و پروژه

3257
سید برزگر 
سید میثم

 ز  15:30-14:00یک شنبه 
11:00-09:30سه شنبه 

1401/04/02 1
3:30-15:30

مجازی

دامچی یاسر32510حفاظت و رله01_1112408
 ف  09:30-08:00دو شنبه 

09:30-08:00چهار شنبه 
1401/03/29 10

:00-12:00
مجازی

1112412_01
پایان نامه کارشناسی 

ارشد
610062

اساتید گروه 
آموزشی

مجازی

245013رساله دکتری01_1112413
اساتید گروه 

آموزشی
مجازی

1112416_01
دینامیک سیستم های 

(دکتری) 2قدرت
بانژاد مهدی3101

 ف  17:00-15:30سه شنبه 
17:00-15:30دو شنبه 

1401/03/28 1
0:00-12:00

مجازی

1112418_01
- ارزیابی جامع دکتری 

آزمون کتبی
0303

اساتید گروه 
آموزشی

مجازی

1112419_01
- ارزیابی جامع دکتری 

آزمون شفاهی
0302

اساتید گروه 
آموزشی

مجازی



1112422_01
 کارشناسی 2سمینار 

(کنترل)ارشد 
150

اکبرزاده کالت 
علی

مجازی

1112422_02
 کارشناسی 2سمینار 

(کنترل)ارشد 
مجازیالفی علیرضا150

1112422_03
 کارشناسی 2سمینار 

(کنترل)ارشد 
151

حدادظریف 
محمد

مجازی

1112422_04
 کارشناسی 2سمینار 

(کنترل)ارشد 
150

فاتح 
محمدمهدی

مجازی

1112422_05
 کارشناسی 2سمینار 

(کنترل)ارشد 
150

قلی زاده نرم 
حسین

مجازی

1112422_06
 کارشناسی 2سمینار 

(کنترل)ارشد 
152

قلعه نویی 
محسن

مجازی

1112423_01
 کارشناسی 2سمینار 

(قدرت)ارشد 
مجازیدارابی احمد1103

1112423_02
 کارشناسی 2سمینار 

(قدرت)ارشد 
مجازیبانژاد مهدی1100

1112423_0
3

 کارشناسی 2سمینار 
(قدرت)ارشد 

مجازیدستفان علی1100

1112423_0
4

 کارشناسی 2سمینار 
(قدرت)ارشد 

مجازیاصیلی محسن1100

1112423_0
5

 کارشناسی 2سمینار 
(قدرت)ارشد 

1102
رحیمیان 
مرتضی

مجازی

1112423_06
 کارشناسی 2سمینار 

(قدرت)ارشد 
1101

حسن نیا 
خیبری امیر

مجازی

1112423_0
7

 کارشناسی 2سمینار 
(قدرت)ارشد 

مجازیدامچی یاسر1100

1112423_0
8

 کارشناسی 2سمینار 
(قدرت)ارشد 

1100
سید برزگر 
سید میثم

مجازی

1112423_09
 کارشناسی 2سمینار 

(قدرت)ارشد 
1100

حسین تبار 
مرزبالی محمد

مجازی

1112423_10
 کارشناسی 2سمینار 

(قدرت)ارشد 
مجازیشیوایی مجتبی1100



1112424_01
 کارشناسی 2سمینار 
(الکترونیک)ارشد 

مجازیرحیمی احسان1101

1112424_02
 کارشناسی 2سمینار 
(الکترونیک)ارشد 

1100
سلیمانی ایوری 

علی
مجازی

1112424_0
3

 کارشناسی 2سمینار 
(الکترونیک)ارشد 

مجازیابراهیمی عماد1100

1112424_0
4

 کارشناسی 2سمینار 
(الکترونیک)ارشد 

1102
فتاح حصاری 

علی
مجازی

1112424_0
5

 کارشناسی 2سمینار 
(الکترونیک)ارشد 

1100
اشرف محمد 

رضا
مجازی

1124033_0
1

355شناسایی آماری الگو
احمدی فرد 

علیرضا
 ف  11:00-09:30سه شنبه 

12:30-11:00یک شنبه 
1401/03/30 1
5:30-17:30

مجازی

مجازی ف15:30-14:00یک شنبه گرایلو هادی12018(1)سمینار ارشد مخابرات 01_1124049

1124053_0
1

355تئوری پیشرفته مخابرات
معروضی 
امیدرضا

 ف  12:30-11:00دو شنبه 
11:00-09:30چهار شنبه 

1401/03/21 0
8:00-10:00

مجازی

1124056_01
سیستمهای مخابرات 

بیسیم
جوان محمد رضا355

 ف  18:30-17:00سه شنبه 
18:30-17:00دو شنبه 

1401/03/25 0
8:00-10:00

مجازی

1124057_0
1

355کدگذاری کانال
میررضائی سید 

مسعود
 ف  یک 17:00-15:30شنبه 

17:00-15:30شنبه 
1401/04/01 13

:30-15:30
مجازی

مروی حسین354پردازش گفتار01_1124061
 ز  09:30-08:00سه شنبه 

09:30-08:00یک شنبه 
1401/03/28 1

0:00-12:00
مجازی

1124071_01
مباحث ویژه در مخابرات 

2
خسروی حسین354

 ف 09:30-08:00سه شنبه 
18:30-17:00 یک شنبه 

1401/04/02 0
8:00-10:00

مجازی

1124073_0
1

ریاضیات مهندسی 
پیشرفته

3107
آزادی طینت 

نیما
 ف  17:00-15:30سه شنبه 

17:00-15:30یک شنبه 
1401/03/31 1
5:30-17:30

مجازی

1124075_0
1

قالیبافان جواد23108آنتن 
 ز  15:30-14:00دو شنبه 
15:30-14:00شنبه 

1401/03/26 0
8:00-10:00

مجازی

1124076_01
روشهای عددی در 
الکترومغناطیس

3108
مشایخی ولی 

اله
 ف  17:00-15:30دو شنبه 
17:00-15:30شنبه 

1401/03/24 1
0:00-12:00

مجازی

1124092_01
- تحلیل و پردازش زمان 

فرکانس
گرایلو هادی354

 ز  12:30-11:00دو شنبه 
11:00-09:30شنبه 

1401/03/23 1
0:00-12:00

مجازی



مجازی17:00-15:30سه شنبه سعیدی مریم1129آزمایشگاه فیزیولوژی02_1126006

32012فیزیک پزشکی01_1126007
کفائی قائینی 
محمد مهدی

 ز  18:30-17:00یک شنبه 
11:00-09:30چهار شنبه 

1401/03/21 10
:00-12:00

مجازی

سعیدی مریم32020فیزیک پزشکی02_1126007
 ز  18:30-17:00یک شنبه 

11:00-09:30چهار شنبه 
1401/03/21 10

:00-12:00
مجازی

1109کارورزی01_1126014
اساتید گروه 

آموزشی
مجازی

310021(مهندسی پزشکی)پروژه 01_1126018
اساتید گروه 

آموزشی
مجازی

1126027_01
مباحث ویژه در 
1مهندسی پزشکی 

32020
کفائی قائینی 
محمد مهدی

 15:30-14:00چهار شنبه 
15:30-14:00ف  دو شنبه 

1401/03/22 1
3:30-15:30

مجازی

1126030_0
2

سعیدی مریم32525پدیده های بیوالکتریکی
 ف  12:30-11:00سه شنبه 

12:30-11:00دو شنبه 
1401/04/02 1
7:30-19:30

مجازی

22020فناوری اطالعات01_1126035
معروضی 
امیدرضا

12:30-11:00سه شنبه 
1401/03/21 17

:30-19:30
مجازی

1126044_01
حفاظت، ایمنی و 

استانداردهای عمومی 
آزمایشگاهی و 

سعیدی مریم32525
 17:00-15:30چهار شنبه 

09:30-08:00ف  دو شنبه 
1401/03/31 1
5:30-17:30

مجازی

32020فیزیولوژی01_1126052
محمدپوری 

زینب
 ف، 15:30-14:00سه شنبه 
12:30-11:00شنبه 

1401/03/24 1
0:00-12:00

مجازی

1126053_01
اصول سیستم های 
تصویرنگاری پزشکی

33333
کفائی قائینی 
محمد مهدی

 ز  15:30-14:00چهار شنبه 
09:30-08:00سه شنبه 

1401/03/28 1
5:30-17:30

مجازی

1126054_01
اصول و افزارهای توان 

بخشی
32524

محمدپوری 
زینب

 ف  17:00-15:30دو شنبه 
11:00-09:30سه شنبه 

1401/03/29 1
7:30-19:30

مجازی

1126055_01
مدیریت و کارآفرینی در 

مهندسی پزشکی
جاللی مهدی23535

 کالس 09:30-08:00شنبه 
دانشکده کامپیوتر-5

1401/03/25 1
0:00-12:00

مجازی

1126061_01
مباحث ویژه در 
2مهندسی پزشکی

سعیدی مریم33527
 ز  12:30-11:00سه شنبه 

12:30-11:00چهار شنبه 
1401/03/24 1
5:30-17:30

مجازی

1126063_01
زبان تخصصی و 

اصطالحات پزشکی
22517

کفائی قائینی 
محمد مهدی

12:30-11:00یک شنبه 
1401/03/24 0

8:00-10:00
مجازی

1126067_01
روش تحقیق در 
مهندسی پزشکی

22525
کفائی قائینی 
محمد مهدی

18:30-17:00دو شنبه 
1401/04/01 15

:30-17:30
مجازی



1126070_01
فناوری اطالعات پزشکی 

1
18:30-17:00شنبه گالب پور امین23030

1401/03/21 15
:30-17:30

مجازی


