
  ( ارشد و دکتري )            94  - 95  اولمسال ین –برقمهندسی گروه  تحصیالت تکمیلی برنامه هفتگی                                                         
  

سال   گرایشمقطع و   روز
  ورود

  زمان ( ساعت ) 

10:15 - 08:15  12:15 - 10:15  16:00 - 14:00  18:00 – 16:00  

شنب
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
ه   

ارشد مدارهاي مجتمع 
  ترونیکالک

94    
مدارهاي مجتمع خیلی فشرده  *

)VLSI( )منفردي(   

ارشد الکترونیک قدرت و 
  ماشین هاي الکتریکی

  انرژي هاي تجدید پذیر *  94
 )بنائی(

  یکیالکترهاي تئوري جامع ماشین*
 )بهجت (

  هاي الکتریکیتئوري جامع ماشین
  )بهجت (

  يقابلیت اطمینان سیستم ها  94  سیستم هاي قدرت ارشد 
  )تقی زادگان( الکتریکی 

 ي الکتریکی* قابلیت اطمینان سیستم ها
   )تقی زادگان(

        

نبه
کش

ی
  

ارشد مدارهاي مجتمع 
   94  الکترونیک

مدارهاي مجتمع فرکانس رادیویی 
)RFIC(   )حسین زاده( 

مدارهاي مجتمع خطی ( 
CMOS(  

  )منفردي(

مدارهاي مجتمع خیلی فشرده 
)VLSI () منفردي( 

ارشد الکترونیک قدرت و 
  ماشین هاي الکتریکی

94   
  انرژي هاي تجدید پذیر

 )بنائی(
  و فشارقوي هافناوري عایق

  )بهجت(

   94  ارشد سیستم هاي قدرت 
  )فريص (1دینامیک سیستم هاي قدرت  *

 بهره برداري از سیستم هاي قدرت *
 )صالحی(

  و فشارقوي هافناوري عایق
 )بهجت(

بهره برداري از سیستم هاي 
 )صالحی ( قدرت

مهندسی ترافیک در شبکه هاي   94  مخابرات سیستم ارشد 
  )حسین زاده( مخابراتی

مدارهاي مجتمع فرکانس رادیویی 
)RFIC(  )قیفرایند هاي اتفا    )حسین زاده  

 )آتشبار (

 انرژي الکتریکیشبکه هاي هوشمند *  94   قدرت-برقدکتراي 
  )نجفی(

  )بنائی( کیفیت توان
    )صفري( *کنترل توان راکتیو

مهندسی ترافیک در شبکه هاي   93  مخابرات ارشد 
  )حسین زاده( مخابراتی

  مخابرات پیشرفته
  )آتشبار(

        

نبه
وش

د
  

ارشد مدارهاي مجتمع 
  ترونیکالک

  *مباحث ویژه / منفردي    94

ارشد الکترونیک قدرت و 
  ماشین هاي الکتریکی

  1الکترونیک قدرت   94
  و فشارقوي هافناوري عایق *   )عجمی(

    )بهجت(

  و فشارقوي هافناوري عایق *     94  ارشد سیستم هاي قدرت 
  )بهجت(

دینامیک سیستم هاي قدرت 
  )صفري( 1

  94   قدرت- دکتراي برق 
  )بنائی( کیفیت توان *

 انرژي الکتریکی شبکه هاي هوشمند
 )نجفی(

  کنترل توان راکتیو  
    )صفري(

         

نبه
ه ش

س
  

ارشد مدارهاي مجتمع 
  94  الکترونیک

مدارهاي مجتمع فرکانس رادیویی  *
)RFIC( )حسین زاده( 

  مباحث ویژه
  )منفردي (

مدارهاي مجتمع خطی ( * 
CMOS( ) منفردي( 

ونیک قدرت و ارشد الکتر
  ماشین هاي الکتریکی

  1* الکترونیک قدرت   94
    )عجمی (

  توزیع انرژي الکتریکی  94  ارشد سیستم هاي قدرت 
 )نجفی(

  * توزیع انرژي الکتریکی
   )نجفی(

  94  مخابرات سیستم ارشد 

مهندسی ترافیک در شبکه هاي * 
  )حسین زاده( مخابراتی

مدارهاي مجتمع فرکانس رادیویی  *
)RFIC( )حسین زاده( 

 
  اصول و سیستم راداري *

 )ذاکر(
  ل و سیستم رادارياصو

 )ذاکر(

مهندسی ترافیک در شبکه هاي *   93  مخابرات ارشد 
 )حسین زاده( مخابراتی

  )DSP(  دیجیتال پردازش سیگنال
 )آتشبار(

  )آتشبارمخابرات پیشرفته (* 
 *پردازش سیگنال دیجیتال

)DSP( )آتشبار( 
 

        

نبه
ر ش

چها
  

  94  مخابرات سیستم ارشد 
  * فرایند هاي اتفاقی

 )آتشبار(
  

    

       سمینار  93  قدرت ارشد 

 پایان نامه  93  الکترونیک ارشد 
  قطعات  *تئوري و تکنولوژي ساخت

  )فرخی راد(نیمه هادي
 تئوري و تکنولوژي ساخت

  قطعات 
  )فرخی راد(نیمه هادي 

  

       سمینار  93  مخابرات ارشد 
        آمادگی براي امتحان جامع  93  قدرت-کتراي برقد

            

  .*  یک هفته در میان تشکیل می گردد
 


