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شايسته فردجلسه: جناب آقاي دکتر  مدير  

 زمان و محل ارائه استاد راهنما دانشجو 

 دکتر جلیل زاده ميري سيدعليرضا 1

 صبح 9:00سالن كاوه راس ساعت 
 

 توجه:
   در محل حاضر باشند. 9:00کليه دانشجويان ملزم هستند راس ساعت  

 دقيقه خواهد بود. 15ارائه براي هر دانشجو حداکثر زمان  

 دانشجو بايد فايل ارائه را روي لپ تاپ شخصي آماده داشته باشد. 

 دکتر اسالمیان تقي لو مسعود 2

 دکتر اصغر طاهری حسنلو وحيد 3

 دکتر اوجاقی محمدبياني حامد 4

 دکتر شایسته فرد کرمي اميد 5

 دکتر میرزایی پيري جالل 6

 دکتر نوروزیان رسولي الهام 7

 دکتر غایبلو محمدي محمد 8

 دکتر غایبلو رفيع نژادديوشلي مريم 9

 سيستم هاي قدرت

ميرزاييجلسه: جناب آقاي دکتر  مدير  

 زمان و محل ارائه استاد راهنما دانشجو 

 دکتر اسالمیان عظميان احسان 1

  13:00سالن كاوه راس ساعت 
 

 توجه:
   در محل حاضر باشند. 13:00کليه دانشجويان ملزم هستند راس ساعت  

 دقيقه خواهد بود. 15حداکثر زمان ارائه براي هر دانشجو  

 دانشجو بايد فايل ارائه را روي لپ تاپ شخصي آماده داشته باشد. 

 دکتر اوجاقی محمدي فاطمه 2

 دکتر باقری بختياري ابوالفضل 3

باقریدکتر  عظيمي زهرا 4  

 دکتر باقری نجفي مريم 5

 دکتر جلیل زاده افشار سميرا 6

مظلومی -دکتر نوروزیان  کالنتري حامد 7  

 دکتر مظلومی مرادي سينا 8

 دکتر مظلومی بهشتي نسيم 9

 دکتر میرزایی علي خاني محمد 10

 دکتر میرزایی حسني محمدرضا 11

 دکتر نوروزیان جعفري مرتضي 12

 انیدکتر نوروز-لوندیدکتر جل حيدري اکرم 13

 دکتر جلیلوند نوري شهرام 14

 دکتر مظلومی اسكندري علي 15

 ؟ الجعباوي قاسم 16



 کنترل

جلسه: جناب آقاي دکتر بابازاده مدير  

 زمان و محل ارائه استاد راهنما دانشجو 

 دکتر بابازاده برزگري سودابه 1

 صبح 9:00راس ساعت  جلسات گروهسالن 
 

 توجه:
   در محل حاضر باشند. 9:00کليه دانشجويان ملزم هستند راس ساعت  

 دقيقه خواهد بود. 15حداکثر زمان ارائه براي هر دانشجو  

 دانشجو بايد فايل ارائه را روي لپ تاپ شخصي آماده داشته باشد. 

 دکتر بابازاده سليمي مهدي 2

 دکتر غایبلو کاوندي وحيد 3

 دکتر بیات اکبري مهدي 4

 دکتر بیات نوروزي مريم 5

 دکتر مبین گودرزوندچگيني عليرضا 6

)ديجيتال( الكترونيك  

اميديجلسه: جناب آقاي دکتر  مدير  

 زمان و محل ارائه استاد راهنما دانشجو 

 دکتر امیدی عابديني محمدرضا 1

   13:00راس ساعت  جلسات گروهسالن 
 

 توجه:
   در محل حاضر باشند. 13:00کليه دانشجويان ملزم هستند راس ساعت  

 دقيقه خواهد بود. 15حداکثر زمان ارائه براي هر دانشجو  

 دانشجو بايد فايل ارائه را روي لپ تاپ شخصي آماده داشته باشد. 

 

 دکتر امیدی قرباني رامين 2

 دکتر امیدی شريف سيدحسين 3

آذرپیونددکتر  حسين زاده عرفان 4  
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)مدار مجتمع( الكترونيك  

قباديدکتر  سرکارخانمجلسه:  مدير  

 دکتر یارقلی حسني مصطفي 1

   16:00راس ساعت  جلسات گروهسالن 
 

 توجه:
   در محل حاضر باشند. 16:00کليه دانشجويان ملزم هستند راس ساعت  

 دقيقه خواهد بود. 15حداکثر زمان ارائه براي هر دانشجو  

 دانشجو بايد فايل ارائه را روي لپ تاپ شخصي آماده داشته باشد. 

 

 دکتر رفایی طالبي مائده 2

 دکتر قبادی الزمي فريد 3

 دکتر قبادی غضنفريون رومينا 4

 دکتر قبادی جوادي ها متينه 5

 دکتر قبادی قوجائي صوفيالر هادي 6
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 بيو الكتريك

 مدير جلسه: سرکارخانم دکتر جباري

 زمان و محل ارائه استاد راهنما دانشجو 

1 
احمدي مطلق چوبري 

 مهديه
 دکتر بزرگی

   9:00راس ساعت  برق 101كالس 
 

 توجه:
   در محل حاضر باشند. 9:00کليه دانشجويان ملزم هستند راس ساعت  

 دقيقه خواهد بود. 15حداکثر زمان ارائه براي هر دانشجو  

 دانشجو بايد فايل ارائه را روي لپ تاپ شخصي آماده داشته باشد. 

 

 دکتر جباری بابايي فاطمه 2

 دکتر جباری نجفي داود 3

 دکتر چرمی حقگوي جيرکوهي زهرا 4

 دکتر چرمی واثقي بهروز 5

 دکتر حریری جمشيدي شبنم 6

 دکتر حریری نظري مريم 7

 دکتر رفایی مرادي هاروني پريسا 8

 دکتر عرب عامری معبودي مژده 9

 دکتر عرب عامری نيساري تبريزي سولماز 10

 

 

 

 


