ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ دﮐﺘﺮ ﻗﺒﺎدي ﻧﯿﻢ ﺳﺎل اول 14011
ﺷﻨﺒﻪ
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

10/30 – 8/30

12/30–10/30

2 - 12/30

6-2

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

آﻧﺘﻦ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮاري

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

آﻣﻮزﺷﯽ و

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دوﺷﻨﺒﻪ

آﻧﺘﻦ

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي وﻓﻘﯽ

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي وﻓﻘﯽ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

آﻧﺘﻨﻬﺎي ﻓﺮا ﭘﻬﻦ

آﻧﺘﻨﻬﺎي ﻓﺮا ﭘﻬﻦ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﺑﺎﻧﺪ

ﺑﺎﻧﺪ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوه

ﺳﯿﺴﺘﻢ رادار

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،دﻓﺘﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﺎر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﭘﺮدﯾﺲ ﺷﻬﺮ درآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﺘﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮاي دﯾﺪار ﺣﻀﻮري ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرم ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ  09143410349وﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ
 ch.ghobadi@urmia.ac.irﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ناهار

8-12

و

13-16

16-19

نماز
ﺷﻨﺒﻪ

پارك علم و فﻨاوري

روﺷهاي عددي در

يكشﻨﺒﻪ

پارك علم و فﻨاوري

جلسﻪ گروه مخابرات

دوﺷﻨﺒﻪ

پارك علم و فﻨاوري

انتشار امواج راديويي

سﻪ ﺷﻨﺒﻪ

پارك علم و فﻨاوري

كارگروه صلاحيت عمومي

چهارﺷﻨﺒﻪ

هيات مميزه و كميسيون

روﺷهاي عددي در

تخصصي

الكترومغﻨاطيس )پرديس(

الكترومغﻨاطيس

دكتر جواد نوري نيا
گروه مهﻨدسي برق مخابرات
نيمسال اول 1401

رياضي مهﻨدسي
پيشرفتﻪ

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
گروه مهندسی برق-مخابرات
m.shayesteh@urmia.ac.ir

Email: m_shayesteh@yahoo.com ,

برنامه هفتگی نیمسال اول  0410-0412دکتر ماهرخ شایسته
روز

ساعت 8/01

01

00

00/01
سیستمهای
MIMO

شنبه

تئوری تخمین

یکشنبه

مطالعه مقاالت و بررسی پایان نامه ها

چهارشنبه

مراجعه دانشجویان

جلسات گروه

دوشنبه
سه شنبه

04

تئوری تخمین

سیستمهای MIMO

مطالعه مقاالت و بررسی پایان نامه ها

مراجعه دانشجویان

01

ﯽ ﺴﺎل اول ﺳﺎل ﯿ ﯽ ١٤٠١ -١٤٠٢
) ﮫﺪی ﻞ ا ﺮا ﯽ (m.amirani@urmia.ac.ir
روز

۱۰

ﺳﺎ ﺖ ۸:۳۰

۱۴ ۱۳

۱۱:۳۰

۱۸

۱۶

ﻪ

ﺑﺎز ﻨﺎ ﺖ اﻟ ﻮ

ﺶ از راه دور

ا ﻪ دا ﻮﯾﺎن

ا ﻮل ﻢ ی ﺨﺎ ا ﯽ

ﻄﺎ ﻪ و و ﺶ

ﯾ ﻪ

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﺑﺎز ﻨﺎ ﺖ اﻟ ﻮ

ا ﻪ دا ﻮﯾﺎن

دو ﻪ

ا ﻪ دا ﻮﯾﺎن

ﺶ از راه دور

ﺟ ﺴﺎت وه

ﻄﺎ ﻪ و و ﺶ

ا ﻮل ﻢ ی ﺨﺎ ا ﯽ

ﻪ

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﮫﺎر ﻪ

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﯿﺎد ﮕﺎن

ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﻕ-ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻧﯿﻢﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ  -۱۴۰۱ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻭﻟﯽ ﺯﺍﺩﻩ
Mo.valizadeh@urmia.ac.ir
۱۱-۱۳/۳۰

۱۴-۱۶

۸-۱۰/۳۰

۱۱/۳۰-۱۰

ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ
ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﻕ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﻕ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ

ﺷﻮﺭﺍﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

ﺷﻮﺭﺍﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﯿﮕﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ
ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﻕ) ﭘﺮﺩﯾﺲ(

۱۶-۱۸

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮﻕ )ﭘﺮﺩﯾﺲ(

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوریهای پیشرفته
گروه مهندسی مخابرات
برنامه هفتگی نیمسال -14011دکتر سیدصدرا کاشف
s.kashef@urmia.ac.ir

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه

8/30-10

11:30 – 10

11:30-13

16-14

18-16

مخابرات نوری

مخابرات دیجیتال

اصول سیستم های

مراجعه دانشجویی

فرآیندهای اتفاقی

(نازلو)

(نازلو)

مخابراتی (نازلو)

(نازلو)

(نازلو)

فرآیندهای اتفاقی

مخابرات نوری

مخابرات دیجیتال

(نازلو)

(نازلو)

(نازلو)

مطالعه و پژوهش

شبکه های مخابراتی
(دانشجویان خارجی)

جلسات پروژه

مراجعه دانشجویی

جلسه با دانشجویان پروژه

(نازلو)

(نازلو)

(نازلو)

مطالعه و پژوهش

شبکه های مخابراتی
(دانشجویان خارجی)

اصول سیستم های

مراجعه دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مخابراتی (نازلو)

(نازلو)

(نازلو)

(نازلو)

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

(پردیس شهر)

(پردیس شهر)

(پردیس شهر)

مطالعه و پژوهش

ﺳﺎﺭﺍ ﭘﻮﺭﻣﺤﻤﺪ
ﺍﺳﺘﺎﺩﯾﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ﺭﻭﺯ  /ﺳﺎﻋﺖ

 ۸:۳۰ﺗﺎ ۱۰

 ۱۰ﺗﺎ ۱۱:۳۰

 ۱۱:۳۰ﺗﺎ ۱۳

 ۱۴ﺗﺎ ۱۶

 ۱۶ﺗﺎ ۱۸

ﺷﻨﺒﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ

ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ

ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ

ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ

ﺟﻠﺴﺎﺕ ﭘﺮﻭﮊﻩ

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﯼ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ )ﻧﺎﺯﻟﻮ(

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ )ﻧﺎﺯﻟﻮ(

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺍﯼ

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ

ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ

ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ
)ﻧﺎﺯﻟﻮ(

ﺍﯾﻤﯿﻞ :
s.poormohammad@urmia.ac.ir

1

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ

