
 ۹۸-۹۹برنامه هفتگي دروس دوره كارشناسي )عادی و پردیس( دانشکده مهندسي برق در نيمسال اوّل سال تحصيلي

 17:00-18:30 15:00-16:30 13:00-14:30 10:45-12:00 9:15-10:45 7:45-9:15 روز/ساعت

 شنبه

– 1گ-1بررسي

 دکتر کوهساری

– 2گ-1بررسي

 دکتر وحیدی

– 3گ -1بررسي 

 دکتر رستگار

دکتر -حفاظت و رله

 نفیسي

دکتر  -کنترل مدرن

 شریفي

 -فیلتر و سنتز مدار

 مهندس سیدنا

  

-1گ-الكترومغناطیس

 دکتر غفوری فرد

 -2گ-الكترومغناطیس

دکتر توکلي)به زبان 

 انگلیسي(

-3گ-الكترومغناطیس

 دکتر صراف

-4گ-الكترومغناطیس

 دکتر عسكرپور

دکتر  -1گ-1مخابرات

 نوروزی

دکتر -2گ-1مخابرات

 عمادی

دکتر  -3-1مخابرات

-1گ-کنترل خطي

 دکتر طالبي

-2گ-کنترل خطي

 دکتر صورتگر

-3گ-کنترل خطي

 دکتر خسروی

دکتر -1گ-2مدار

 کراری

دکتر -2گ  2مدار 

به  (دوست محمدی

 زبان انگلیسي(

دکتر -3گ 2مدار 

 عابدی

یادگیری ای بر مقدمه

TA- 1گ-1بررسي- 

TA- 2گ-1بررسي- 

TA- 3گ-1بررسي- 

TA- 1گ-2مدار- 

TA- 2گ-2مدار- 

TA- 3گ-2مدار- 

TA-1مدار- 

 (13-16.) 1آز مدار گ

-16.)1گ 1آز ماشین

13) 

آز ریزموج و آنتن 

 (13-16.)1گ

 -4گ-ریاضیات مهندسي

دکتر شفیعي)به زبان 

 انگلیسي(

ای بر هوش  مقدمه

 دکتر عبدالهي-محاسباتي

TA- 1گ-1مخابرات- 

TA- 2گ-1مخابرات- 

TA- 3گ-1مخابرات- 

TA- 1گ-1الكترونیک- 

TA- 2گ-1الكترونیک- 

TA- 3گ-1الكترونیک- 

TA- 2الكترونیک- 

  



 بیرانوند

دکتر  -میدانها و امواج

 مرادی

دکتر  -طرح خط

 حسینیان

-1گ-2مباني برق

 مهندس رضواني

-4گ-کنترل خطي

دکتر طالبي)به زبان 

 انگلیسي(

  

 دکتر سیدین-ماشین

-الكترونیک صنعتي

 دکتر فتحي

-1گ-2مباني برق

 مهندس رضواني

پردازش سیگنالهای 

دکتر شیخ  -دیجیتال

 زاده

دکتر  -4-1مخابرات

محمدی)به زبان 

 انگلیسي(

  

. 1آز مدار منطقي گ

(16-13) 

. 1گ 1آز الكترونیک

(16-13) 

. 1آز میكروپروسسورگ

(16-13) 

-آز الكترونیک صنعتي

 (13-16)1گ

آز حفاظت و رله 

 (13-16.)1گ

آز پردازش سیگنال 

 (13-16)1دیجیتال گ

  

 (16-19.)2آز مدار گ

آز بررسي سیستم های 

 (16-19. )1گ قدرت

 (16-19.)2گ 1آز ماشین

آز ریزموج و آنتن 

( 16-19.)2گ

-19.)1گ2آزالكترونیک

16) 

-19.)1آز ابزار دقیق گ

16) 

-آز الكترونیک صنعتي

 (16-19)2گ

آز حفاظت و رله 

 (16-19.)2گ

 یكشنبه

تجزیه و تحلیل 

دکتر آقائي -سیستم

 نیا

مهندس  -2الكترونیک

 کاشي

دکتر  -3الكترونیک

 -شبكه های مخابراتي

 دکتر پوراحمدی

دکتر امین  -2مخابرات

 -1گ 1مباني برق 

 فصیحي

معماری کامپیوتر و ریز 

دکتر -2گ-1مباني برق

 صراف

  



-3گ-2مباني برق 

 دکتر منفرد

  

 معزی

Fpga-دکتر شریفیان 

دکتر  -3ماشین

 خرسندی

اجزای نوین شبكه های 

 دکتر قره پتیان-برقي

دکتر  -کنترل صنعتي

 افشار

 -مدارهای مخابراتي

 دکتر عبدی پور

-ریاضیات مهندسي

 دکتر دهخدا -1گ

-ریاضیات مهندسي

 دکتر آزادی -2گ

-ریاضیات مهندسي

 دکتر مرادی -3گ

 داور

 دکتر خسروی -1مدار

معماری کامپیوتر و ریز 

دکتر -1گ-پردازنده

 راعي

 -فیزیک الكترونیک

 دکتر شالچیان

-1گ -1الكترونیک

 مهندس کاشي

-2گ -1الكترونیک

 دکتر معزی

 -3گ -1الكترونیک

 دکتر یاوری

دکتر -1ماشین 

 خرسندی

دکتر -1-گ-2ماشین

 دکتر راعي-2گ-ردازنده

مهندس  -2الكترونیک

 کاشي

دکتر -جبر خطي

 یانفرعطر

بررسي سیستمهای 

 دکتر عسكریان-2قدرت 

اندازه گیری الكتریكي و 

-15) -1گ-الكترونیكي

 افشاردکتر -(13

دکتر  -ریزموج و آنتن

 قرباني

 (13-16.) 3آز مدار گ

آز کنترل خطي 

 (13-16.)1گ

آز ریزموج و آنتن 

 دکتر طاهری -انتقال داده

TA 1گ-2مباني برق- 

TA 2گ-2مباني برق- 

TA 3گ-2مباني برق- 

TA-  اندازه گیری

 1گ-الكتریكي 

TA-  اندازه گیری

 2گ-الكتریكي 

 (16-19.)4آز مدار گ

آز ریزموج و آنتن 

 (16-19.)4گ

-19.)2گ2آز الكترونیک

16) 

. 1آز مدار مخابراتي گ

(19-16) 



 1.گ1آز مباني برق

(12-9:15) 

 (9-12.)3گ1آز ماشین

 میرسلیم

دکتر -ماشین مخصوص

 مغاني

دکتر  -تولید و نیروگاه

 اردهالي

  

 (13-16.)3گ

. 2آز مدار منطقي گ

(16-13) 

 1آز الكترونیک

 (13-16.)2گ

-16.)1قوی گآز فشار 

13) 

آز حفاظت و رله 

 (13-16.)3گ

-19.)2آز ابزار دقیق گ

16) 

-19.)2آز فشار قوی گ

16) 

آز بررسي سیستم های 

 (16-19. )2گ قدرت

آز حفاظت و رله 

 (16-19.)4گ

 دوشنبه

– 1گ-1بررسي

 دکتر کوهساری

– 2گ-1بررسي

 دکتر وحیدی

– 3گ -1بررسي 

 دکتر رستگار

دکتر -حفاظت و رله

-1گ-الكترومغناطیس

 دکتر غفوری فرد

 -2گ-الكترومغناطیس

دکتر توکلي)به زبان 

 انگلیسي(

-3گ-الكترومغناطیس

 دکتر صراف

-4گ-الكترومغناطیس

-1گ-کنترل خطي

 دکتر طالبي

 -2گ-کنترل خطي

 دکتر صورتگر

 -3گ-کنترل خطي

 دکتر خسروی

دکتر  -1گ-2مدار

-15)1گ-زبان تخصصي

 دکتر صادقي -(13

اندازه گیری الكتریكي و 

 -1گ-الكترونیكي

 دکتر ریاحي-(15-13)

اندازه گیری الكتریكي و 

 -2گ-الكترونیكي

 -4گ-ریاضیات مهندسي

)به زبان -دکتر شفیعي

 انگلیسي(

ای بر هوش  مقدمه

 دکتر عبدالهي -محاسباتي

بررسي سیستمهای قدرت 

 دکتر عسكریان-2

  



 نفیسي

دکتر  -کنترل مدرن

 شریفي

 -فیلتر و سنتز مدار

 مهندس سیدنا

  

 دکتر عسكرپور

دکتر  -1گ-1مخابرات

 نوروزی

 دکتر-2گ-1مخابرات

 عمادی

دکتر  -3-1مخابرات

 بیرانوند

دکتر  -میدانها و امواج

 مرادی

دکتر  -طرح خط

 حسینیان

-1گ-2مباني برق

 مهندس رضواني

-4گ-کنترل خطي

دکتر طالبي)به زبان 

 انگلیسي(

  

 کراری

دکتر  -2گ  2مدار 

به  (دوست محمدی

 زبان انگلیسي(

دکتر  -3گ 2مدار 

 عابدی

یادگیری ای بر مقدمه

 دکتر سیدین-ماشین

-الكترونیک صنعتي

 دکتر فتحي

-1گ-2مباني برق

 مهندس رضواني

پردازش سیگنالهای 

دکتر شیخ  -دیجیتال

 زاده

دکتر  -4-1مخابرات

محمدی)به زبان 

دکتر -(15:30-13:30)

 کاتوزیان

 (13-16.) 5آز مدار گ

-16.)4گ1آز ماشین

13) 

آز ریزموج و آنتن 

 (13-16.)5گ

آز کنترل خطي 

 (13-16.)2گ

. 3آز مدار منطقي گ

(16-13) 

 1آز الكترونیک

 (13-16.)3گ

آز حفاظت و رله 

 (13-16.)5گ

. 2آز میكروپروسسورگ

 (16-19.)6آز مدار گ

آز بررسي سیستم های 

 (16-19. )3گ قدرت

 (16-19.)5گ1آز ماشین

-19.)4گ 1آز الكترونیک

16) 

-19.)3آز کنترل خطي گ

16) 

. 1آز کنترل صنعتي گ

(19-16) 

  



 انگلیسي(

  

(16-13) 

آز پردازش سیگنال 

 (16-13.)2دیجیتال گ

 شنبه سه

تجزیه و تحلیل 

دکتر آقائي -سیستم

 نیا

-3گ-2مباني برق 

 دکتر منفرد

  

  

مهندس  -2الكترونیک

 کاشي

دکتر  -3الكترونیک

 معزی

Fpga-دکتر شریفیان 

دکتر  -3ماشین

 خرسندی

اجزای نوین شبكه های 

 دکتر قره پتیان-برقي

دکتر  -کنترل صنعتي

 افشار

 -مدارهای مخابراتي

 دکتر عبدی پور

 -شبكه های مخابراتي

 دکتر پوراحمدی

دکتر امین  -2مخابرات

 داور

   دکتر خسروی  -1مدار

معماری کامپیوتر و ریز 

دکتر -1گ-پردازنده

 راعي

 -فیزیک الكترونیک

 دکتر شالچیان

-1گ -1الكترونیک

 مهندس کاشي

-2گ -1الكترونیک

-15)2گ-زبان تخصصي

 دکتر صفوی-(13

 -1گ 1مباني برق 

 فصیحي

معماری کامپیوتر و ریز 

دکتر -2گ-پردازنده

 راعي

دکتر  -جبر خطي 

 عطریانفر

دکتر  -ریزموج و آنتن

 قرباني

TA- 1ماشین- 

TA- 1-گ-2ماشین 

دکتر -2گ-1مباني برق

 صراف 

 دکتر طاهری -انتقال داده

TA-1گ-کنترل خطي- 

TA-2گ-کنترل خطي- 

TA-گ-کنترل خطي-

3- 

TA-الكترومغناطیس-

 -1گ

TA-الكترومغناطیس-

 -2گ

TA-الكترومغناطیس-

 -3گ

  



-ریاضیات مهندسي

 دکتر دهخدا -1گ

-ریاضیات مهندسي

 دکتر آزادی -2گ

-ریاضیات مهندسي

 دکتر مرادی -3گ

آز تكنیک پالس 

 (9:15-12.)1گ

 دکتر معزی

 -3گ -1الكترونیک

 دکتر یاوری

دکتر -1ماشین 

 خرسندی

دکتر -1-گ-2ماشین

 میرسلیم

دکتر -ماشین مخصوص

 مغاني

دکتر  -تولید و نیروگاه

 اردهالي

  

TA- ریاضیات مهندسي

 -1گ

TA- ریاضیات مهندسي

 -2گ

TA- ریاضیات مهندسي

 3گ

 (13-16.) 7آز مدارگ

. 2آز تكنیک پالس گ

(16-13) 

آز مدار منطقي 

 (13-16.)4گ

-16.)3آز فشار قوی گ

13) 

-آز هوش محاسباتي 

 (13-16) -1گ

تال آز مخابرات دیجی

 (13-16. )1گ

TA-الكترومغناطیس-

 -4گ

TA-تجزیه و تحلیل- 

TA 1گ-2مباني برق- 

TA 2گ-2مباني برق- 

 (16-19.)8آز مدارگ

 (16-19.)1گ2آز ماشین

-19.)3گ2آز الكترونیک

16 ) 

آز بررسي سیستم های 

 (16-19. )4گ قدرت

 2آز مخابرات دیجیتال گ

(19-16) 



 چهارشنبه

 3آز الكترونیک

 (9:15-12.)1گ

TA- 2الكترونیک- 

TA- ریاضیات مهندسي

 -1گ

TA- ریاضیات مهندسي

 -2گ

TA- ریاضیات مهندسي

 -3گ

 (9:15-12.)9آز مدارگ

. 5آز مدار منطقي گ

(12-9) 

TA- 2گ-2ماشین- 

TA- 1ماشین- 

TA- ریاضیات

 -4مهندسي گ

TA-الكترومغناطیس-

 -1گ

TA-الكترومغناطیس-

 -2گ

TA-الكترومغناطیس-

 -3گ

TA-الكترومغناطیس-

 -4گ

  

  

TA- 1گ-1بررسي- 

TA- 2گ-1بررسي- 

TA- 3گ-1بررسي- 

TA- 1الكترونیک-

 -1گ

TA- 1الكترونیک-

 -2گ

TA- 1الكترونیک-

 -3گ

TA-1مدار- 

 (13-16.)10آز مدارگ

 3آز الكترونیک

 (13-16.)2گ

 6آز مدار منطقي گ.

(16-13) 

TA- 1گ-1مخابرات- 

TA- 2گ-1مخابرات- 

TA- 3گ-1مخابرات- 

TA- 4گ-1مخابرات- 

TA-تجزیه و تحلیل- 

TA- 1گ-2مدار- 

TA- 2گ-2مدار- 

TA- 3گ-2مدار- 

-19.)5گ 1آز الكترونیک

16) 

. 2آز کنترل صنعتي گ

(19-16) 

-آز هوش محاسباتي 

 (16-19) -3گ

TA - کنترل

 -1گ-خطي

TA- کنترل

 -2گ-خطي

TA- کنترل

 -3گ-خطي

TA- کنترل

 -4گ-خطي

 2.گ1ز مباني برقآ

(19-16) 



 دفتر آموزش دانشكده مهندسي برق

17/6/98 

 "تــــــــــــوجه"

  

 دروسي که در برنامه به زبان انگلیسي مشخص شده همه دانشجویان مي توانند بدون داشتن مدرک خاصي این دروس را اخذ نمایند.      -

 دانشجویان پردیس به عنوان درس گذرانده شده به زبان انگلیسي محسوب مي گردد و برای دانشجویان روزانه در کارنامه درس به زبان انگلیسيبرای       -

 مشخص مي شود.

 

-آز هوش محاسباتي 

 (13-16) -2گ

 پنجشنبه
پروژه آز الكترونیک       

(16-13) 

    


