
  دانشگاه صنعتی سهند   

    دانشکده مهندسی برق

  96 - 97 نیمسال دوم          برنامه هفتگی دانشجویان     ترم دوم     کارشناسی رشته مهندسی برق          مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

 16 -  18  16 - 14 10:30 - 12:30 8:30 - 10:30 روزهاي هفته واحد نام درس شماره درس ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  

4162102  

4162103  

4162111  

4162501  

4162810  

4162905  

 4162915  

4162723   

  

  2ریاضی 

  معادالت دیفرانسیل

  2فیزیک 

  کارگاه عمومی

  1آز. فیزیک 

  2اندیشه اسالمی 

  2تربیت بدنی  

  زبان انگلیسی

 

       

3  

3  

3  

1  

1  

2  

 1  

3  

 

  شنبه

 

  )1(گروه 2فیزیک 

 کالس زین الدین

  )1(گروه  2ریاضی 

 کالس ستاري

  کارگاه عمومی

  

  2تربیت بدنی 

 خواهران

  کارگاه عمومی ) 2( گروه  2ریاضی  )2( گروه  2فیزیک 

  یکشنبه

 

  معادالت دیفرانسیل

  1گروه 

 کالس ستاري

  اندیشه اسالمی  

 برادران  2 

  زبان انگلیسی

  1گروه 

 کالس زین الدین

 2اندیشه اسالمی  

 خواهران

  کارگاه عمومی  کارگاه عمومی  کارگاه عمومی

  معادالت دیفرانسیل

  2گروه 

 کالس زین  الدین

  1آز. فیزیک 

  1گروه 

  زبان انگلیسی

 2گروه 
  کارگاه عمومی

  

  دوشنبه

 

  2تربیت بدنی 

  فوتسال

  1آز. فیزیک  2تربیت بدنی       

 2گروه 
  1آز. فیزیک 

  4گروه 
 1آز. ماشین 

  5گروه 

  مهندس امیري
  کارگاه عمومی

  

  کارگاه عمومی

 

  1آز. فیزیک 

  3گروه 
  کارگاه عمومی

  2ریاضی  سه شنبه

  1گروه 

 کالس ستاري    

  2فیزیک 

  1گروه 

 کالس زین الدین     

  معادالت دیفرانسیل

  1گروه           

 کالس ستاري    

  *زبان انگلیسی

  1گروه 

 کالس زین الدین

  2 ریاضی

 2گروه 

  2فیزیک 

 2گروه 

  معادالت دیفرانسیل

  2گروه 

 کالس زین الدین

  **زبان انگلیسی

 2گروه 

  2تربیت بدنی  چهارشنبه

  والیبال و بدمینتون

  1آز. فیزیک 

  5گروه 

  2تربیت بدنی 

  خواهران

 

  کارگاه عمومی

     پنجشنبه 17    جمع واحدها

  . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دومارائه می شوداین دروس یک هفته در میان   * 



  دانشگاه صنعتی سهند 

  دانشکده مهندسی برق

  96 - 97 نیمسال دوم                  برنامه هفتگی دانشجویان     ترم چهارم     کارشناسی رشته مهندسی برق    مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

  نام درس شماره درس فردی

 

روزهاي  واحد

 هفته
10:30 - 8:30 12:30 - 10:30 14  - 16  18  - 16 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8   

  10  

11  

  

 

 4113036 

4113032  

 4113027  

 4113041  

4113070  

 4162906  

 4113022  

4142829  

 4142026  

4142025 

  1هاي الکتریکی  ماشین 

 1الکترونیک 

  2مدارهاي الکتریکی 

 و سیستمهاسیگنالها 

     1سیستمهاي دیجیتال  

  تفسیر موضوعی  قرآن   

  زبان تخصصی 

  گیري و مدار آز. اندازه

    1مدارهاي الکتریکی 

 ریاضی مهندسی

2  

2  

2  

3  

3  

2  

2  

1  

3  

     3  

  

  )1(گروه  1الکترونیک  شنبه

  دکتر بهرامی 

 کالس شهید عراقی

  )2(گروه 1الکترونیک 

  دکتر بهرامی 

 کالس شهید عراقی

  فسیر موضوعی قرآن   ت

 حسن زاده 

  )1(گروه 1الکترونیک *

  دکتر بهرامی  

  کالس شهید عراقی

  )2(گروه   2مدار 

  دکتر محبوبی

 کالس شهید کالهدوز

  )1گروه ( 2مدار 

  دکتر محبوبی

 کالس شهید کالهدوز

  )1گروه (زبان تخصصی 

  دکتر مددي

  کالس شهید عراقی

  )2(گروه 1الکترونیک **

  امی دکتر بهر

  کالس شهید عراقی

  یکشنبه

 

  سیگنالها و سیستم ها

  1گروه  

  دکتر خسروجردي

 کالس شهید عراقی

  سیگنالها و سیستم ها

  2گروه  

  آذغانی دکتر 

 کالس شهید عراقی

  
  آز. اندازه گیري و مدار 

  دکتر هجري

 1گروه 

  ریاضی مهندسی 

  دکتر صادقی

 کالس شهید زین الدین

  ري آز. اندازه گی

  4گروه 

  مهندس امیري

  دوشنبه

 
  1ماشین هاي الکتریکی *

  دکتر عزیزیان

 کالس شهید ستاري

  1ماشین هاي الکتریکی 

  دکتر عزیزیان

  کالس شهید ستاري

  1گروه  1*سیستمهاي دیجیتال 

  دکتر فرجی

 کالس شهید عراقی

  تفسیر موضوعی قرآن   

 حسن زاده

  2گروه 1**سیستمهاي دیجیتال 

  دکتر فرجی

 کالس شهید عراقی

  2زبان تخصصی گروه 

  دکتر مددي

  کالس شهید عراقی

  )2*سیگنالها و سیستمها (گروه    سه شنبه

  دکتر آذغانی 

 کالس شهید عراقی

  1گروه  1سیستمهاي دیجیتال 

  دکتر فرجی

 کالس شهید عراقی

  

  2گروه  1سیستمهاي دیجیتال 

  دکتر فرجی

 کالس شهید عراقی

  **سیگنالها و سیستمها 

  1گروه 

  دکتر خسروجردي 

 کالس شهید عراقی

  آز. اندازه گیري و مدار 

  دکتراسالمی

  3گروه 

  1مدارهاي الکتریکی  چهارشنبه

  دکتر زینالی

 کالس شهید ستاري

  1مدارهاي الکتریکی 

  دکتر زینالی

 کالس شهید ستاري

  ریاضی مهندسی 

  دکتر صادقی

 نکالس شهید زین الدی

  آز. اندازه گیري و مدار 

  دکتر اسالمی

 4گروه                 

  جمع واحدها
 

      پنجشنبه واحد 26

  . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماین دروس یک هفته در میان ارائه می شود  *



  دانشگاه صنعتی سهند 

  دانشکده مهندسی برق

  96 -97 نیمسال دوم               الکترونیک  –کارشناسی رشته مهندسی برق     ششم  برنامه هفتگی دانشجویان     ترم    وس مندرج در برنامهمشخصات اصلی در

  نام درس شماره درس ردیف

 

 16 -  18  16 -  14 10:30 - 12:30 8:30 - 10:30 روزهاي هفته واحد

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

   

 

 4113043  

4113071  

 4113052  

4113050  

4113842  

 4162023  

 4113017  

 4113016  

 4113064 

   پردازش سیگنالهاي دیجیتال 

  2سیستم هاي دیجیتال 

  مدارهاي پالس و دیجیتال  

  و امواج ها میدان

  آز. سیستمهاي کنترل خطی

  دانش خانواده و جمعیت  
  

    1 کییتم هاي انرژي الکترستحلیل سی 
  

  یاصول سیستمهاي مخابرات 

 ر نوريفیب

3  

3  

3  

3  

1  

2  

 3  

3   

3 

  دانش خانواده و جمعیت   شنبه

 خواهران

  مدارهاي پالس و دیجیتال

  دکتر نوري

  کالس شهید زین الدین

  پردازش سیگنالهاي دیجیتال

  دکتر صداقی

 کالس شهید کریمی

  

  یکشنبه

 

  میدان ها و امواج

  زاده بحبی دکتر 

 کالس شهید کالهدوز

  تالپردازش سیگنالهاي دیجی *

  دکتر صداقی

 کالس شهید کریمی

    2سیستم هاي دیجیتال *

  مهندس محمودي      

 کالس شهید کالهدوز        

آز. سیستمهاي کنترل 

  خطی

  1گروه  

  *مدارهاي پالس و دیجیتال* مهندس بهنام غریب 

  دکتر نوري

  کالس شهید زین الدین

  دوشنبه

 

  اصول سیستمهاي مخابرات

  هیم نژاددکتر ابرا

 کالس شهید کالهدوز

  

تحلیل سیستم هاي انرژي 

   1الکتریکی 

  دکتر صادقی

 کالس شهید کالهدوز

  آز. سیستمهاي کنترل خطی

  2گروه 

 خانم مهندس ابراهیمی 

  آز. سیستمهاي کنترل خطی

  3گروه 

 خانم مهندس ابراهیمی

  

  اصول سیستمهاي مخابرات * سه شنبه

  دکتر ابراهیم نژاد

 هید کالهدوزکالس ش

  **میدان ها و امواج

  دکتر حبیب زاده

 کالس شهید کالهدوز 

  دانش خانواده و جمعیت 

 برادران 

 

  **فیبر نوري

  دکتر بهرامی

  کالس شهید کالهدوز

  فیبر نوري

  دکتر بهرامی

  کالس شهید کریمی 

**تحلیل سیستم هاي انرژي   30/12 -14

  1الکتریکی 

  دکتر صادقی

 د کالهدوزکالس شهی

  2سیستم هاي دیجیتال   چهارشنبه

  مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

      

  جمع واحدها
 

      پنجشنبه واحد 24

  . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماین دروس یک هفته در میان ارائه می شود  *



  

  دانشگاه صنعتی سهند 

  ندسی برقدانشکده مه

  96 -97 نیمسال دوم قدرت              -کارشناسی رشته مهندسی برق    ششم  برنامه هفتگی دانشجویان     ترم    مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

  نام درس شماره درس ردیف

 

روزهاي  واحد

 هفته

10:30- 8:30 12:30- 10:30 14 - 16  18 - 16 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  

 4113071  

4113060  

4113063  

4113842  

4113836  

  

4113038  

4113081  

4162023  

 4113017  

 4113016  
  

  2سیستم هاي دیجیتال  

   2تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی 

  الکترونیک صنعتی  

  آز. سیستمهاي کنترل خطی 

  1آز. ماشین هاي الکتریکی 

  3ماشین هاي الکتریکی 

  تاسیسات الکتریکی

  دانش خانواده و جمعیت  

  1 کییتم هاي انرژي الکترستحلیل سی
  

  یاصول سیستمهاي مخابرات

   

  

 

3  

3  

3  

1  

1  

3  

3  

 2  

3   

3   

   

  

  دانش خانواده و جمعیت  شنبه

 خواهران

  3ماشین هاي الکتریکی*

  دکتر خوشخو

  کالس شهید قندي

   

  یکشنبه

 

   2تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی 

  دکتر کاظم زاده

 کالس شهید بابائی

  تاسیسات الکتریکی

  دکتر وارثی

 کالس شهید بابایی

کالس  2*سیستم هاي دیجیتال 

  شهید کالهدوز

 مهندس محمودي

  3ماشین هاي الکتریکی

  دکتر خوشخو

 کالس شهید کشوري 

   1آز. ماشین 

  مهندس امیري 

  4گروه 

  **الکترونیک صنعتی

  دکتر عزیزیان

 کالس شهید کشوري

  تمهاي کنترل خطیآز. سیس

  1گروه 

 ام غریب هنمهندس ب 

  دوشنبه

 

  اصول سیستمهاي مخابرات

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

   1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی

  کالس شهید کالهدوز

  دکتر صادقی

  

  آز. سیستمهاي کنترل خطی

  2 گروه 

 ابراهیمی  مهندس خانم 

  آز. سیستمهاي کنترل خطی

  3 گروه

 مهندس ابراهیمیخانم 

  )1گروه (آز. ماشین 

   دکتر خوشخو

  اصول سیستمهاي مخابرات * سه شنبه

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

   2*تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی 

  دکتر کاظم زاده

 کالس شهید بابایی

  دانش خانواده و جمعیت 

 برادران 

  

  1هاي انرژي الکتریکی **تحلیل سیستم 

  دکتر صادقی

 کالس شهید کالهدوز

  **تاسیسات الکتریکی

  دکتر وارثی

 کالس شهید بابایی

  الکترونیک صنعتی چهارشنبه

  دکتر عزیزیان

 کالس شهید کشوري

   2سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

  آز. ماشین

  2گروه  

 دکتر خوشخو

  3آز. ماشین گروه 

 دکتر خوشخو

  جمع واحدها
 

 پنجشنبه واحد 25
     

  . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماین دروس یک هفته در میان ارائه می شود  *

  

  

  



  دانشگاه صنعتی سهند 

  دانشکده مهندسی برق

  96 -97 نیمسال دوم         کنترل  –کارشناسی رشته مهندسی برق      ششم  ترم برنامه هفتگی دانشجویان         مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

  نام درس شماره درس ردیف

 

روزهاي  واحد

 هفته
10:30 - 8:30  

 

12:30 - 10:30 14  - 16  18  - 16 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

   

  

 4113071  

4113063  

4113004  

4113065  

4113842  

  4162023  

 4113017  

 4113016  
  

  2تم هاي دیجیتال سیس 

  ونیک صنعتیرالکت

  جبر خطی

  اتوماسیون صنعتی

  آز. سیستمهاي کنترل خطی

  دانش خانواده و جمعیت    

  1کییتم هاي انرژي الکترستحلیل سی 
  

  یاصول سیستمهاي مخابرات

   

  

 

3  

3   

 3  

3  

 1  

2  

 3  

3  

  

  دانش خانواده و جمعیت  شنبه

 خواهران 

  اتوماسیون صنعتی

  دکتر زینالی

  س شهید کشوريکال 

    

  یکشنبه

 

  *اتوماسیون صنعتی

  دکتر زینالی

 کالس شهید کشوري 

  

  2*سیستم هاي دیجیتال   

  مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

  آز. سیستمهاي کنترل خطی

  1گروه 

 مهندس  بهنام غریب 

  **الکترونیک صنعتی

  دکتر عزیزیان

 کالس شهید کشوري

  آز. کنترل صنعتی 

 ر زینالیدکت 

  دوشنبه

 

  اصول سیستمهاي مخابرات

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

  1کییتم هاي انرژي الکترستحلیل سی

  دکتر صادقی

   کالس شهید کالهدوز

  نترل خطیسیستمهاي کآز. 

  2گروه 

 خانم مهندس ابراهیمی 

  

  آز. سیستمهاي کنترل خطی

  3گروه  

 خانم مهندس ابراهیمی 

  

  اصول سیستمهاي مخابرات * شنبه سه

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

  جبر خطی *

  دکتر خسروجردي

 کالس شهید کشوري

  دانش خانواده و جمعیت 

 برادران 

  

**تحلیل سیستم هاي انرژي 

  1الکتریکی 

  دکتر صادقی

 کالس شهید کالهدوز

  الکترونیک صنعتی چهارشنبه

  دکتر عزیزیان

  الس شهید کشوريک

 

   2سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

  جبر خطی

  دکتر خسروجردي

 کالس شهید کالهدوز

    

  جمع واحدها
 

      پنجشنبه 21

  . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماین دروس یک هفته در میان ارائه می شود  *

  

  



  ه صنعتی سهنددانشگا

  دانشکده مهندسی برق

  96 - 97 نیمسال دوم      مخابرات    –برنامه هفتگی دانشجویان     ترم  ششم      کارشناسی رشته مهندسی برق     مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

  نام درس شماره درس ردیف

 

روزهاي  واحد

 هفته
10:30 - 8:30  

 

12:30 - 10:30 14  - 16  18  - 16 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
   

 4113071  

4113043  

4113050  

 4113052  

4113842  
  

 4162023  

 4113017  

4113016  
  

  2سیستم هاي دیجیتال  

  پردازش سیگنالهاي دیجیتال 

  میدان ها و امواج 

  مدارهاي پالس و دیجیتال 

  آز. سیستمهاي کنترل خطی 
  

  دانش خانواده و جمعیت  

  1 کییتم هاي انرژي الکترستحلیل سی

  یاصول سیستمهاي مخابرات

   

  

 

3  

3  

3  

3  

 1  

2  

 3  

 3  

 

  دانش خانواده و جمعیت  شنبه

 خواهران 

  مدارهاي پالس و دیجیتال

  دکتر نوري

  کالس شهید زین الدین

  پردازش سیگنالهاي دیجیتال 

  دکتر صداقی

 کالس شهیدکریمی

  

  یکشنبه

 

  میدان ها و امواج 

  دکتر حبیب زاده

 کالس شهید کالهدوز

  پردازش سیگنالهاي دیجیتال* 

  دکتر صداقی

 کالس شهید کریمی

   2*سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمدي

 کالس شهید کالهدوز

  آز. سیستمهاي کنترل خطی

  1گروه  

  مهندس بهنام غریب

 
  **مدارهاي پالس و دیجیتال

  دکتر نوري

  کالس شهید زین الدین

  دوشنبه

 

  اصول سیستمهاي مخابرات 

  ر ابراهیم نژاددکت

 کالس شهید کالهدوز

  1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی

  دکتر صادقی

          کالس شهید کالهدوز

  نترل خطیسیستمهاي کآز. 

  2گروه 

 خانم مهندس ابراهیمی

  

نترل سیستمهاي کآز. 

  خطی

  3گروه 

 خانم مهندس ابراهیمی

  اصول سیستمهاي مخابرات * سه شنبه

  اددکتر ابراهیم نژ

 کالس شهید کالهدوز

  *میدان ها و امواج*

  دکتر حبیب زاده

 کالس شهید کالهدوز

  

  دانش خانواده و جمعیت 

 برادران 

   

**تحلیل سیستم هاي انرژي 

  1الکتریکی 

  دکتر صادقی

 کالس شهید کالهدوز

  2سیستم هاي دیجیتال   چهارشنبه

  مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

     

  احدهاجمع و

 

      پنجشنبه 21

  . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماین دروس یک هفته در میان ارائه می شود  *
  



  

                  دانشگاه صنعتی سهند 

  دانشکده مهندسی برق

   96 -97  نیمسال دوم کنترل     -رشناسی رشته مهندسی برقرنامه هفتگی دانشجویان     ترم هشتم     کاب  مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

  8:30 - 10:30 روزهاي هفته واحد نام درس شماره درس ردیف

 

12:30 - 10:30 14  - 16  18  - 16 

1  

2  

3  

4  

5 

 

 4113016  

4142165  

  4142045 

 4113071  

 4142650  

  یاصول سیستمهاي مخابرات 

  کنترل کامپیوتري

  صنعتیاصول طراحی الکترونیک  

   2سیستمهاي دیجیتال 

  ابزار دقیق 

3  

2  

1  

3  

3 

  ابزار دقیق     شنبه

  دکتر بدري

 کالس شهید زین الدین

  یکشنبه

 

  ابزار دقیق* 

  دکتر بدري

  کالس شهید زین الدین

  2سیستم هاي دیجیتال*

  مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

  

  دوشنبه

 

  اصول سیستمهاي مخابرات

  اددکتر ابراهیم نژ

 کالس شهید کالهدوز

  کنترل کامپیوتري

  دکتر اکبري

 کالس شهید کشوري

  

اصول سیستمهاي  * سه شنبه

  مخابرات

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

*اصول طراحی *

  الکترونیک صنعتی

  دکتر عزیزیان

 قنديکالس شهید 

   

   چهارشنبه

  

  

  

  2سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 شهید کالهدوزکالس 

   

  جمع واحدها

 

       پنجشنبه 13

  . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماین دروس یک هفته در میان ارائه می شود  *


