
 

 

 های پیشرفتهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری 
 مخابرات -برق گروه مهندسی 

 مهندس رحیم برزگری -14012سال برنامه هفتگی نیم 
r.barzegari@urmia.ac.ir 

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

 شنبه
 آز الکترونیک  

203 

 آز آنتن 

 )پردیس شهر( 

 آز آنتن 

 )پردیس شهر( 

 آز آنتن 

 )پردیس شهر( 
- 

 سازی آزمایشگاه آماده یکشنبه
 آز الکترونیک  

203 
 - سازی آزمایشگاه آماده امور اداری 

 دوشنبه 
 3آز الکترونیک 

203 
 های دانشگاه شرکت در دوره امور اداری 

 مطالعه و تحقیق

 204اتاق 
- 

 سازی آزمایشگاه آماده شنبه سه
 آز الکترونیک  

203 

 مطالعه و تحقیق

 204اتاق 

 مطالعه و تحقیق

 204اتاق 
- 

 چهارشنبه 
 آز آنتن 

 )پردیس شهر( 

 آز آنتن 

 )پردیس شهر( 

 آز آنتن 

 )پردیس شهر( 

 آز آنتن 

 )پردیس شهر( 
- 



 

 

 های پیشرفتهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری 
 قدرت -برق گروه مهندسی 

 اسد اسدبرقیمهندس  -14012سال برنامه هفتگی نیم 

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

 شنبه
 کارگاه برق

207 

 آز مبانی مهندسی برق

210 
 ها آماده سازی آزمایشگاه 

 الکتریکیآز مدارهای 

210 
- 

 ها آماده سازی آزمایشگاه  یکشنبه
 مطالعه و تحقیق

 210اتاق 

 آز مبانی مهندسی برق

210 

 کارگاه برق

207 
- 

 ها آماده سازی آزمایشگاه  دوشنبه 
 کارگاه برق

207 
 های دانشگاه شرکت در دوره

 آز مدارهای الکتریکی

210 
- 

 شنبه سه
 آز مدارهای الکتریکی

210 
 اداری امور 

 اندازیتست و راه

 هرتز  400موتور ژنراتور 

 اندازیتست و راه

 هرتز  400موتور ژنراتور 
- 

 چهارشنبه 
 رسیدگی به امور 

 ها آزمایشگاه
 ها آماده سازی آزمایشگاه 

 انجام امور انتقال

 آزمایشگاه ماشین 

 انجام امور انتقال

 - آزمایشگاه ماشین 



 

 

 های پیشرفتهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری 
 قدرت -برق گروه مهندسی 

 محمد ساکن بنابمهندس  -14012سال برنامه هفتگی نیم 
m.sakenbonab@urmia.ac.ir 

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

 شنبه
 مطالعه و تحقیق

 208اتاق 
 دانشجویانکار با 

 208اتاق 
 مراجعه دانشجویان دکتری

 )الکترونیک قدرت( 208اتاق 
 مراجعه دانشجویان دکتری

 )الکترونیک قدرت( 208اتاق 
- 

 یکشنبه
 مطالعه و تحقیق

 208اتاق 
 امور اداری 

 کار با دانشجویان

 208اتاق 
 ها سازی آزمایشگاهآماده

 آز رله و حفاظت 

204 

 ها آزمایشگاهسازی آماده دوشنبه 
 آز الکترونیک صنعتی 

208 
 - ها سازی آزمایشگاهآماده های دانشگاه شرکت در دوره

 شنبه سه
 2آز ماشین 

 دانشکده فنی 

آز تحلیل سیستم های  

 204قدرت 

 اندازیتست و راه

 هرتز  400موتور ژنراتور 
 اندازیتست و راه

 هرتز  400موتور ژنراتور 
- 

 چهارشنبه 
 رسیدگی به امور 

 ها آزمایشگاه

 مطالعه و تحقیق

 208اتاق 

 انجام امور انتقال

 آزمایشگاه ماشین 
 انجام امور انتقال

 - آزمایشگاه ماشین 



 

 

 های پیشرفتهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری 

 پور احسان نصراله مهندس  -14012سال برنامه هفتگی نیم 
e.nasrollahpur@urmia.ac.ir 

 10  –  8:30 11:30  - 10 13  –  11:30 15:30  - 14 17:30  - 16 

 شنبه
 رسیدگی به بازدید و 

 سایتها امور 

 ()سایت امور اداری

 همکف

 ()سایت امور اداری

 همکف

 طالعه و تحقیقم

 همکف
- 

 منابع طبیعی  یکشنبه
 ()سایت امور اداری

 همکف

 ()سایت امور اداری

 همکف

 ()سایت امور اداری

 همکف
- 

 دوشنبه 
 رسیدگی به بازدید و 

 سایتها امور 

 ()سایت امور اداری

 همکف

 ()سایت امور اداری

 همکف

 مطالعه و تحقیق

 همکف
- 

 شنبه سه
 ()سایت امور اداری

 همکف

 ()سایت امور اداری

 همکف

 ()سایت امور اداری

 همکف
 ز پایگاه داده آ منابع طبیعی 

 چهارشنبه 
 رسیدگی به بازدید و 

 سایتها امور 

 طالعه و تحقیقم

 همکف

 طالعه و تحقیقم

 همکف

 مطالعه و تحقیق

 همکف
- 



 

 

 های پیشرفتهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری 
 الکترونیک  -برق گروه مهندسی 

 زادمجید نیکمهندس  -14012سال برنامه هفتگی نیم 
m.nikzad@urmia.ac.ir 

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

 شنبه
 کامپیوتر آز معماری

201 

 1آز مدارمنطقی گ

205 

 مدارهای مخابراتی آز 

202 

  آز سیستم های کنترل خطی

201 
- 

 یکشنبه
 آز ریزپردازنده

201 

 مطالعه و تحقیق

201 

 کامپیوتر آز معماری

201 

 مطالعه و تحقیق

201 
- 

 ها آماده سازی آزمایشگاه  دوشنبه 
 2آز سیستم های دیجیتال 

201 
 - آز سیستم های کنترل خطی های دانشگاه شرکت در دوره

 شنبه سه
 2آز مدارمنطقی گ

205 

 کار با دانشجویان

 201اتاق 
 امور اداری 

 FPGAآز 

201 
- 

 چهارشنبه 
 رسیدگی به امور 

 ها آزمایشگاه

 مطالعه و تحقیق

201 

 مطالعه و تحقیق

201 
 - ها آماده سازی آزمایشگاه 
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