
  برق  دانشکده مهندسی  -دانشگاه صنعتی سهند  

   96 -97  دوم نیمسال                         الکترونیک           -برق مهندسی ارشد کارشناسی     دومترم      برنامه هفتگی دانشجویان    مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

ف
دی

ر
  

  نام درس  رسشماره د

  

  16  -  30/17  14 -30/15  10:30 - 12:30  8:30 -10:30  روزهاي هفته  واحد

1  

2  

3  

4  
 

5 
6 
7  

8  

9  

10  
  

 
   

4192006 
  

4192040  
  

4192027 
4192028  

 

4192016  

4192026 
4120008 

  

4120013  

4192007  
 

4203116  

 1طراحی مدارهاي الکترونیکی فرکانس باال
  مدارهاي مجتمع توان پایین  

 

  الکترونیک نوري پیشرفته 

  بلورهاي فوتونی
  

  نور غیر خطی

  الکترونیک کوانتومی

  مدارهاي مجتمع نوري 

  مدارهاي مجتمع خطی پیشرفته 

  سمینار

 پایان نامه

3  
3  

3  
  

3  

3  
  

3  
 

3 

3  
2  

 6  

       شنبه

 
  *بلورهاي فوتونی

  دکتر نوري

 کالس بابائی

  الکترونیک کوانتومی

  دکتر پورمند 

  بابایی کالس 

  **الکترونیک نوري پیشرفته   

  امیدکتر بهر

 کالس بابایی

  *مدارهاي مجتمع نوري    یکشنبه

  دکتر حبیب زاده

  کالس ستاري

  الکترونیک نوري پیشرفته 

  دکتر بهرامی

  کالس شهید قندي

   

  بلورهاي فوتونی

  دکتر نوري

  بابائی کالس 
  **نور غیر خطی    

  زاده بدکتر حبی

  کالس ستاري

      دوشنبه
  یشرفتهمدارهاي مجتمع خطی پ *

  دکتر فرجی

 کالس زین الدین

  *الکترونیک کوانتومی

  دکتر پورمند 

  کالس کشوري

   

طراحی مدارهاي الکترونیکی 

 1فرکانس باال
  دکتر نجفی اقدم 

   کالس شهید ستاري 
  مدارهاي مجتمع توان پایین**

  دکتر فرجی

  کالس زین الدین

نس طراحی مدارهاي الکترونیکی فرکا     سه شنبه

 1باال
  دکتر نجفی اقدم 

  کالس شهید ستاري

      

  مدارهاي مجتمع نوري  چهارشنبه

  دکتر حبیب زاده

   کالس کریمی

  نور غیر خطی 

  دکتر حبیب زاده 

   کالس کریمی 

  

مدارهاي مجتمع خطی 

 cmosپیشرفته 
  دکتر فرجی

  کالس زین الدین

  مدارهاي مجتمع توان پایین 

  دکتر فرجی

الدینکالس زین   

  جمع واحدها
        پنجشنبه  32

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



  

 
  دانشکده مهندسی برق   -دانشگاه صنعتی سهند 

  96 - 97 دوم  نیمسال          کنترل         -برقمهندسی  رشتهکارشناسی ارشد                          دومترم   برنامه هفتگی دانشجویان  مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

ف
دی

ر
  

شماره 

  درس

  نام درس

  

روزهاي   واحد

  هفته
10:30 - 8:30  12:30 - 10:30          30/15- 14  30/17  -  16  

1  

2  

3  

4  

5 
  

4122003  

4122008  

4122012 
4122005  

4192007  

   

   بهینهکنترل  

  کنترل مقاوم

LMIها در کنترل  

  کنترل تطبیقی

  سمینار  

    

3  

3  

3  

3  

2  

  

  *کنترل بهینه         شنبه

  دکتر محبوبی

  کالس شهید کالهدوز

  *کنترل تطبیقی 

  دکتر زینالی

  کالس کشوري

**lmi  ها در کنترل  

  دکتر اکبري

  کالس کشوري

     یکشنبه

 
  کنترل تطبیقی 

  دکتر زینالی

 دوزکالس کاله

   کنترل مقاوم

  دکتر خسروجردي

  کالس ستاري

  
  

           دوشنبه

          سه شنبه

 

  کنترل مقاوم   چهارشنبه

  دکتر خسروجردي

 کالس عراقی
  

  کنترل بهینه 

  دکتر محبوبی

  کالس شهید کشوري 

 lmi  ها در کنترل  

  دکتر اکبري

  کالس کشوري

   

          پنجشنبه  14  جمع واحده

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

  



  دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی سهند  

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

ف
دی

ر
  

  شماره درس
  نام درس

  

  16  -  30/17  14 -30/15  10:30  - 12:30   8:30 - 10:30  روزهاي هفته  واحد

1  

2  

3  

4 
5  

6  

7  

8  

4162300   

  4162620 
4162619  

 

 4102012  

4162527  

4162606  

4192007  

4203116  

  بینایی کامپیوتر

  نفر) 10(پردازش تصویر  

  هاي مخابرات بی سیم سیستم

  پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته 

  نفر) 10(لتر هاي وفقییف

  تئوري پیشرفته مخابرات

  سمینار

  پایان نامه                     

  

  

  

  

  

  

  

3 
 3  

  

3  

3  

3  

3  

2  

6  

پردازش سیگنال دیجیتال   شنبه

   پیشرفته

  دکتر صداقی

  کالس شهید کریمی

   پردازش تصویر 

  دکتر صداقی

 ید کریمیکالس شه

     

   فیلتر هاي وفقی  یکشنبه

  دکتر آذغانی

  کالس شهید کریمی

  

  **بینایی کامپیوتر 

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کریمی 

*پردازش سیگنال 

   دیجیتال پیشرفته

  دکتر صداقی

  کالس شهید کریمی

*سیستمهاي مخابرات 

  بی سیم 

  دکتر ابراهیمی

 کالس شهید کریمی
  ** پردازش تصویر  

  دکتر صداقی

  کالس شهید کریمی

  **تئوري پیشرفته مخابرات        دوشنبه

  مهندس میرلو

 کالس شهید زین الدین

   

  تئوري پیشرفته مخابرات  سه شنبه

  مهندس میرلو

 کالس شهید زین الدین

  بینایی کامپیوتر

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کریمی 

  بی سیم سیستمهاي مخابرات  
  دکتر ابراهیمی

  کالس شهید کریمی

  

  *فیلترهاي وفقی   

  دکتر آذغانی

  کالس شهید کریمی  

    چهارشنبه

 
    جلسات دانشگاه  

           پنجشنبه  26  جمع واحدها

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



  دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعتی سهند  

  96 - 97 دوم  نیمسال                                                 قدرت   -برق مهندسی درشاکارشناسی                  دوم ترم     رنامه هفتگی دانشجویانب         مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

رد ف
ی

  

  16  -  30/17  14 - 30/15          10:30- 12:30  8:30- 10:30  روزهاي هفته  واحد  نام درس  شماره درس

1  
 

2  
  

  

3  

4  

5  

6  
7  

8  
  

9  
   

  

4172004 
 4172017 
 4172016 

4172018 
4172023 
4172028  

4172014  
4172029  

  

  

4192007  
  

  

  

  

  

  

 
  

  2الکترونیک قدرت 

  انرژي هاي تجدید پذیر 

  محرك هاي الکتریکیکنترل  

  ظت پیشرفته سیستمهاي قدرتحفا

  توزیع انرژي الکتریکی
  

  کنترل میکروپروسسوري موتورهاي القایی
  

  2دینامیک سیستم هاي قدرت
 

 fACTSادوات 
  سمینار

 

   

3  
 

3  
   
3  

3  

3  

3  

3 
 
  

 

3 
2 

  

         شنبه

حفاظت پیشرفته   یکشنبه

  سیستمهاي قدرت
  دکتر خوشخو
  کالس شهید قندي

  توزیع انرژي الکتریکی

  کاظم زاده دکتر

   کالس شهید کشوري

  2دینامیک سیستم هاي قدرت

  دکتر صادقی

 کالس بابائی

   

 

  انرژي هاي تجدید پذیر  دوشنبه

  دکتر صادقی

  کالس شهید زین الدین
  

 

 fACTSادوات 
  دکتر وارثی

  کالس شهید بابایی

  2* الکترونیک قدرت   

  دکتر هجري

  کالس شهید بابایی

   سه شنبه

 fACTSادوات **
  دکتر وارثی

   کالس شهید بابایی

  قدرت 2 *دینامیک سیستم هاي 

  دکتر صادقی

 کالس شهید قندي 

  توزیع انرژي الکتریکی * 

  دکتر کاظم زاده

  کالهدوز کالس شهید

  

  انرژي هاي تجدید پذیر **

  دکتر صادقی

   کالس شهید کشوري 

  **حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت

  دکتر خوشخو

   نديکالس شهید ق

  *کنترل محرك هاي الکتریکی

  دکتر عزیزیان

  کالس بابایی

** کنترل میکروپروسسوري موتورهاي 

  القایی

  دکتر مددي

  کالس بابائی

  2الکترونیک قدرت   چهارشنبه

  دکتر هجري

   کالس شهید بابایی

  کنترل محرك هاي الکتریکی

  دکتر عزیزیان 

  کالس شهید بابائی

یکروپروسسوري کنترل م

  موتورهاي القایی

  دکتر مددي

    کالس بابائی

 

  جمع واحدها

  
          پنجشنبه  29

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

  



   

  دانشکده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی سهند

  96 -97 دوم  نیمسال            مهندسی فناوري ( شبکه هاي کامپیوتري ) درشاکارشناسی                  دومترم   برنامه هفتگی دانشجویان   ر برنامهمشخصات اصلی دروس مندرج د

ف
دی

ر
  

  نام درس  شماره درس

  

روزهاي   واحد

  هفته

10:30 -8:30  12:30 -10:30          30/15- 14  30/17  -  16  

1  

2  

3  

4  

5  

4112004  

 4112006  

 4112103 

4192007  

4203116  

  شبکه هاي نوري

  شبکه هاي بی سیم 

 طراحی الگوریتم هاي پیشرفته 
  سمینار

  پایان نامه 

   

  

  

3  

3  

3  

   2  

6  

طراحی الگوریتم هاي   شنبه

  پیشرفته

 دکتر علیزاده
  کالس شهید بابایی 

  *شبکه هاي نوري
  دکتر غفارپور
   کالس بابایی

  
  

 

  م**شبکه هاي بی سی
  دکتر غفارپور
  کالس بابایی

        یکشنبه

  شبکه هاي بی سیم   دوشنبه
  دکتر غفارپور

  کالس شهید کریمی
 

  شبکه هاي نوري
  دکتر غفارپور

  کالس شهید کریمی
  

    

طراحی الگوریتم هاي *  سه شنبه

  پیشرفته

 باباییکالس شهید 
   

       

     چهارشنبه
  

      

  مع واحدهاج

  

          جشنبهپن  17

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



  

  دانشکده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی سهند

   96 - 97 دوم  نیمسال            کنترل   - دکترا رشته مهندسی برقدوم  برنامه هفتگی دانشجویان ترم                                   مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

ف
دی

ر
  

  نام درس  شماره درس

  

روزهاي   واحد

  هفته

10:30 -8:30  12:30 -10:30          30/15- 14  30/17  -  16  

1  

2  

  

4132014   

 4132050  

  

  کنترل سیستمهاي تاخیري  
  غیر خطی پیشرفته - مباحث ویژه

3  
 

 3  

  

  

          شنبه

             یکشنبه

   

           دوشنبه

    سه شنبه
  

کنترل سیستمهاي *

  تاخیري

  دکتر محبوبی

 کالس شهید کالهدوز

اي کنترل سیستمه

  تاخیري
  دکتر محبوبی

  کالس شهید کشوري

  

     چهارشنبه

  
  

غیر خطی 

  پیشرفته
  کالس شهید قندي

30/12- 30/10  

غیر خطی *

  پیشرفته
 کالس شهید قندي

14- 30/12  

   

  مع واحدهاج

  

           پنجشنبه  12

   .این دروس یک هفته درمیان ارائه خواهد شد * 

  

  



  

  دانشکده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی سهند

   96 - 97 دوم  نیمسال             الکترونیک  - برقرشته مهندسی  يدکتردوم  برنامه هفتگی دانشجویان ترم                                   مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

ف
دی

ر
  

  نام درس  شماره درس

  

روزهاي   واحد

  هفته

10:30 -8:30  12:30 -10:30          30/15- 14  30/17  -  16  

1  

2  

3  

  

 4132034  

  

  3   پیشرفته فیلتر هاي مجتمع 
 

  

3  

3  

  

          شنبه

             یکشنبه

   

           دوشنبه

 فیلتر هاي مجتمع  سه شنبه
   پیشرفته

  دکتر نجفی اقدم

     

   

 فیلتر هاي مجتمع

  پیشرفته

  دکتر نجفی اقدم

     چهارشنبه

  
  

      

  هامع واحدج

  

           پنجشنبه  3  

    این دروس یک هفته درمیان ارائه خواهد شد* 


