
  

  هاي پيشرفته كامپيوتر و فناوري،دانشكده مهندسي برق 
  مخابراتگروه مهندسي 

  مهدي چهل اميراني دكتر  -١٤٠١٢سال برنامه هفتگي نيم
m.amirani@urmia.ac.ir 

  ١٨ - ١٦  ١٦ - ١٤  ١٣ - ١١/ ٣٠  ١١/ ٣٠ – ١٠  ١٠ - ٨/ ٣٠  

ت  شنبه  ر ریا ت  د ر ریا ت  د ر ریا تال     د نال د ی هدازش  ش   ر و ه و     طا

ت  يكشنبه  ر ریا ت  د ر ریا ویان  د ه دا سات  ا ده  وه /   ج ه  دا ر تال    نال د ی   دازش 

ت  دوشنبه  ر ریا ت  د ر ریا سات  د گاه  ج م   دا نال  و  ش   ی و ه و     طا

ت  شنبه سه ر ریا ت  د ر ریا ه   د ویانا م   دا نال  و  ش   ی و ه و     طا

ت  چهارشنبه  ر ریا ت  د ر ریا ت  د ر ریا ش   د و ه و   ش   طا و ه و     طا



 

 

 های پیشرفتهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری

 مخابرات -برق گروه مهندسی 

 سارا پورمحمد قهوه چیدکتر -14012سال برنامه هفتگی نیم
s.poormohammad@urmia.ac.ir 

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

 میدان ها و امواج  مراجعه دانشجو روژه لیسانسپ احتمال مهندسی سیگنال شنبه

 میدان ها و امواج مراجعه دانشجو مطالعه الکترومغناطیس احتمال مهندسی یکشنبه

 دانشجویان ارشد مطالعه جلسه پروژه الکترومغناطیس سیگنال دوشنبه

 پژوهش وهشپژ مطالعه حل تمرین حل تمرین شنبهسه

 وقت قبلی رفع اشکال با حل تمرین حل تمرین تحقیق تحقیق  چهارشنبه



 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 مخابرات-گروه مهندسی برق

m.shayesteh@urmia.ac.ir m_shayesteh@yahoo.com   ,         Email: 

   خ شایسته دکتر ماهر  0410-0412 دومهفتگی نیمسال  برنامه 

 ساعت
                 روز                                                

01/8                                                          01                       01/00                                                        01/00              04                             01          

  شنبه
جلسه با 

 دانشجویان

 مخابرات سیار

 )دکترا(

  مراجعه دانشجویان

  یکشنبه
جلسه با 

 دانشجویان

 مخابرات سیار

 دکترا()

  مراجعه دانشجویان

ن نامه هامطالعه مقاالت و بررسی پایا دوشنبه  
 

 

  مراجعه دانشجویان سه شنبه
 

   ن نامه هامطالعه مقاالت و بررسی پایا چهارشنبه

 

 

 

  

mailto:m.shayesteh@urmia.ac.ir
mailto:m.shayesteh@urmia.ac.ir
mailto:m_shayesteh@yahoo.com


 

 

 های پیشرفتهبرق و کامپیوتر و فناوری مهندسی دانشکده

 مخابراتگروه مهندسی 

 سیدصدرا کاشفدکتر  - 14012سال برنامه هفتگی نیم
s.kashef@urmia.ac.ir 

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

 مطالعه و پژوهش شنبه
 شبکه های مخابراتی

 )نازلو(

 تئوری پیشرفته مخابرات

 )نازلو(

های اصول سیستم

 )نازلو( مخابراتی

 مراجعه دانشجویی

 )نازلو(

 یکشنبه
 مراجعه دانشجویی

 )نازلو(

 شبکه های مخابراتی

 )نازلو(

 تئوری پیشرفته مخابرات

 )نازلو(

های اصول سیستم

 )نازلو( مخابراتی
 مطالعه و پژوهش

 مطالعه و پژوهش دوشنبه
 مراجعه دانشجویی

 )نازلو(

 جلسات پروژه

 )نازلو(

 جلسه با دانشجویان ارشد

 )نازلو(
 مطالعه و پژوهش

 شنبهسه
 مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش

 )پردیس شهر(
 مطالعه و پژوهش

 )پردیس شهر(
 مطالعه و پژوهش

 )پردیس شهر(
 مطالعه و پژوهش

 )پردیس شهر(

 چهارشنبه
 جلسه با دانشجویان ارشد مطالعه و پژوهش

 )نازلو(
 مراجعه دانشجویی

 )نازلو(
 مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش



   

  

  هاي پيشرفتهدانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و فناوري
  برق مخابراتگروه مهندسي 

  جواد نوري نيادكتر -14012سال برنامه هفتگي نيم
j.nourinia@urmia.ac.ir 

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

    پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  شنبه

    پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  يكشنبه

  الكترومغناطيس پيشرفته  الكترومغناطيس پيشرفته  پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  دوشنبه

  مايكروويو دو  مايكروويو دو  پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  شنبهسه

  پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  پارك علم و فناوري  چهارشنبه
روش المان محدود در 

  الكترومغناطيس
 المان محدود روش

  الكترومغناطيس 



 

  

  هاي پيشرفته دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و فناوري 
  مخابرات   - برق گروه مهندسي  

  مرتضي ولي زاده دكتر    ١٤٠١٢سال  برنامه هفتگي نيم 
mo.valizadeh@urmia.ac.ir 

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

    سيگنال ها و سيستم ها   وهشي ژدفتر معاونت پ  وهشي ژدفتر معاونت پ  سيستمهاي فازي   شنبه 

  وهشي ژدفتر معاونت پ  وهشي ژدفتر معاونت پ  سيستمهاي فازي   يكشنبه 
شوراي آموزشي و پژوهشي  

  دانشكده 
  

  وهشي ژدفتر معاونت پ  وهشي ژدفتر معاونت پ  دوشنبه 
جلسه با دانشجويان  
  تحصيالت تكميلي 

ش سيگنال هاي  پرداز
  ئوفيزيكي ژ

  

  سيگنال ها و سيستمها   وهشي ژدفتر معاونت پ  شوراي پژوهشي دانشگاه   شنبه سه 
ش سيگنال هاي  پرداز

  ئوفيزيكي ژ
  

  وهشي ژدفتر معاونت پ  وهشي ژدفتر معاونت پ  وهشي ژدفتر معاونت پ  چهارشنبه 
جلسه با دانشجويان  
  تحصيالت تكميلي 

  



ريد و وار حضوري ميتوانيد به دفتر كارم تشريف بيادينب در پرديس شهر در آزمايشگاه آنتن ميباشد براي دادانشجويان محترم، دفتر اصلي كار اينج
 .يا ايميل ميتوانيد اقدام كنيد و ٠٤٤٣٣٤٥١٠٣٧يا  و ٠٩١٤٣٤٣٠٣٤٩براي تماس با من از طريق تلفن 

  

  هاي پيشرفتهدانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و فناوري
  مخابراتگروه مهندسي 

  قباديدكتر -١٤٠١٢سال برنامه هفتگي نيم
ch.ghobadi@urmia.ac.ir 

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

    مطالعه و پژوهش  مراجعه دانشجويان  مراجعه دانشجويان  مراجعه دانشجويان  شنبه

  مطالعه و پژوهش  مراجعه دانشجويان  مراجعه دانشجويان  يكشنبه
شوراي آموزشي و 

  پژوهشي دانشكده
  

    مطالعه و پژوهش  مايكروويو  مراجعه دانشجويان  مايكروويو  دوشنبه

  ٢آنتن  ٢آنتن   مراجعه دانشجويان  راپهن باندفتنهاي نآ  راپهن باندفتنهاي نآ  شنبهسه

    مطالعه و پژوهش  مراجعه دانشجويان  مباحث ويژه در مهندسي برق   مباحث ويژه در مهندسي برق  چهارشنبه


	برنامه هفتگی دکتر امیرانی  14012
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	برنامه هفتگی دکتر شایسته  14012
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