
 

 

 های پیشرفتهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری
 قدرتگروه مهندسی 

 فرازرضا بهیندکتر -14012سال برنامه هفتگی نیم
r.behinfaraz@urmia.ac.ir 

 10-30/8 30/11-10 13-30/11 16-14 18-16 

 2برق  یمهندس یمبان مراجعه دانشجویان برق یزبان تخصص برق یآز مبان تحقیق و پژوهش شنبه

 2برق  یمهندس یمبان مراجعه دانشجویان برق یآز مبان برق یمهندس یمبان تحقیق و پژوهش یکشنبه

 مراجعه دانشجویان مراجعه دانشجویان تحقیق و پژوهش دوشنبه
کنترل  یها ستمیآز س

 یخط
 مراجعه دانشجویان

 مراجعه دانشجویان برق یمهندس یمبان برق یآز مبان برق یزبان تخصص تحقیق و پژوهش شنبهسه

 تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش تحقیق و پژوهش چهارشنبه



 

 

 های پیشرفتهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری
 برق قدرتگروه مهندسی 

 وحید تالوتدکتر -10412سال برنامه هفتگی نیم
v.talavat@urmia.ac.ir 

 14-04/8 04/11-14 10-04/11 11-10 18-11 

حضور در دفتر معاون  شنبه

 آموزشی دانشکده

حضور در دفتر معاون 

 آموزشی دانشکده
 اظت و رلهفح

حضور در دفتر معاون 

 آموزشی دانشکده
 2مدارهای الکتریکی 

حضور در دفتر معاون  یکشنبه

 آموزشی دانشکده
 - جلسه شورای دانشکده جلسه شورای آموزشی دانشگاه

حضور در دفتر معاون  دوشنبه

 آموزشی دانشکده
 توزیع انرژی الکتریکی

حضور در دفتر معاون 

 آموزشی دانشکده
 - و رلهاظت فح

 2مدارهای الکتریکی  توزیع انرژی الکتریکی کمسیون موارد خاص دانشگاه شنبهسه

حضور در دفتر معاون  چهارشنبه

 آموزشی دانشکده

حضور در دفتر معاون 

 آموزشی دانشکده

حضور در دفتر معاون 

 آموزشی دانشکده

حضور در دفتر معاون 

 آموزشی دانشکده
- 



 

 های پیشرفته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری
 برق قدرت گروه مهندسی 

 فرناز صباحیدکتر -14012سال برنامه هفتگی نیم
f.sabahi@urmia.ac.ir 

farnazsabahi10@gmail.com 

 30-10 /8 30 /10-11 30-13 /11 14-16 18-16 

  شنبه 
کنترل   یهاستمیس

 خطی 
 ریاضی  مهندسی

آزمایشگاه کنترل 

 خطی 
 

  یمهندس   یاضیر حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار جبر خطی کاربردی یکشنبه 

 حضور در دفتر کار حضور در دفتر کار  دوشنبه 
کنترل   یهاستمیس

 ی خط
 

    حضور در دفتر کار یکاربرد  یجبر خط شنبه سه

      چهارشنبه 





 .ندیفرما ت مراجعه دانشجویان مراجعهدر ساع با تعیین وقت قبلی یپروژه و رفع اشکال درس یریگیمحترم لطفا جهت پ انیدانشجو **توجه:

 

 های پیشرفته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری
 برق قدرتگروه مهندسی 

 غنی زاده دکتر -14012سال برنامه هفتگی نیم
t.ghanizadehbolandi@urmia.ac.ir 

 30-10 /8 30 /10-11 30-13 /11 16-14 18-16 

 -  دفتر اقتصادی  دفتر اقتصادی  دفتر اقتصادی  دفتر اقتصادی  شنبه 

 از رله و حفاظت اقتصادی دفتر   دفتر اقتصادی  دفتر اقتصادی  طرح پست  یکشنبه 

 طرح پست  دوشنبه 
 حضور در دفتر کار

 همکاران جویان/مراجعه دانش 
 ریزسیستم ریزمولد حفاظت پیشرفته  دفتر اقتصادی 

 ریزسیستم ریزمولد شنبه سه
 حفاظت پیشرفته 

 (سیپرد)
 حفاظت پیشرفته  دفتر اقتصادی 

 حفاظت پیشرفته 

 )پردیس(

 -  دفتر اقتصادی  دفتر اقتصادی  دفتر اقتصادی  دفتر اقتصادی  چهارشنبه 



  

  هاي پيشرفته دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و فناوري
  قدرت-برقگروه مهندسي 

  فرهادي دكتر -١٤٠١٢سال برنامه هفتگي نيم
m.farhadi@urmia.ac.ir  

  ١٨-١٦  ١٦-١٤  ١٣-١١:٣٠  ١١:٣٠-١٠  ١٠-٨:٣٠  

    شنبه 
مراجعه دانشجويان 
  تحصيالت تكميلي

مراجعه دانشجويان 
  تحصيالت تكميلي

    مطالعه و پژوهش 

  ١مدارهاي الكتريكي   هاي تجديدپذير انرژي   حضور در دفتر كار  حضور در دفتر كار    يكشنبه 

  حضور در دفتر كار  الكترونيك صنعتي آز     دوشنبه 
هاي  كنترل محركه 
  الكتريكي

  ١مدارهاي الكتريكي 

    شنبه سه
هاي  كنترل محركه 
  الكتريكي

    حضور در دفتر كار  هاي تجديدپذير انرژي 

    مطالعه و پژوهش   مطالعه و پژوهش   مطالعه و پژوهش     چهارشنبه 



 

 

 های پیشرفتهبرق و کامپیوتر و فناوری مهندسی دانشکده

 برق قدرتگروه مهندسی 

 گلشن نوازدکتر -14012سال برنامه هفتگی نیم
s.golshannavaz@urmia.ac.ir 

 10-30/8 30/11-10 13-30/11 16-14 18-16 

 - فناوریپارک علم و  پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری شنبه

 - پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری یکشنبه

 پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری دوشنبه
حضور در دفتر کار 

 دانشکده برق

های تجدیدساختار سیستم

 قدرت

 پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری شنبهسه
حضور در دفتر کار 

 دانشکده برق

های تجدیدساختار سیستم

 قدرت

 - پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری پارک علم و فناوری چهارشنبه
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