
  

                    دانشگاه صنعتی سهند

  برق  دانشکده مهندسی 

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

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

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

   

4162101  

4162110  

4162721  

4162902  

4162704  

4142006  

4142013  

 4142016  

   

  1ریاضی 

  1فیزیک 

  فارسی عمومی

    1اندیشه اسالمی  

  1تربیت بدنی 

  برنامه نویسی کامپیوتر

  نقشه کشی مهندسی

  آشنایی با مهندسی برق  

   

   

3  

3  

3  

2  

 1  

3  

1  

1 

   

  1گروه  1فیزیک   شنبه

  یوسف زادهدکتر

  کالس شهید عراقی

  1گروه  1ریاضی 

  دکتر اکبري

  کالس شهید عراقی

  فارسی عمومی

  1گروه 

  آقاي قهرمانی

  کالس شهید عراقی 

  فارسی عمومی *

  1گروه 

  آقاي قهرمانی

 کالس شهید عراقی
  2گروه  1ریاضی 

  دکتر حسن زاده

  هید کالهدوز کالس ش

  

  2گروه  1فیزیگ 

  دکتر پزشکیان

  کالس شهید کالهدوز

  فارسی عمومی

  2گروه 

  آقاي بهرامی اصل

  کالس شهید کالهدوز

  عمومیفارسی * 

  2گروه 

  آقاي بهرامی اصل

 کالس شهید کالهدوز

  برنامه نویسی کامپیوتر  برق دختران 1تربیت بدنی   پسران  1تربیت بدنی   یکشنبه

  1گروه 

  ندس محموديمه

  کالس شهید عراقی

  

  خواهران  1اندیشه اسالمی 

  خانم گلی زاده

  برادران 1اندیشه اسالمی 

  آقاي موالدوست

  نقشه کشی مهندسی  دوشنبه

  1گروه 

  مهندس فیضی
 کالس شهید عراقی

  نقشه کشی مهندسی

  2گروه 

  مهندس فیضی
 کالس شهید عراقی

  )( دکتر یوسف زاده1گروه  1فیزیک *

  کالس شهید عراقی

  

  ( دکتر حسن زاده) 2گروه  1ریاضی *

  کالس شهید زین الدین

  ( دکتر اکبري)1گروه  1ریاضی **           

  کالس شهید عراقی

  ( دکتر پزشکیان) 2گروه  1فیزیک **

  کالس شهید زین الدین 

  1گروه  1ریاضی    سه شنبه

  دکتر اکبري

  هید عراقیکالس ش

  1گروه  1فیزیک 

  دکتر یوسف زاده

  کالس شهید زین الدین

  برنامه نویسی کامپیوتر  

  مهندس محمودي

  2گروه 

  کالس شهید زین الدین
  2فیزیک گروه 

  دکتر پزشکیان

  کالس شهید کالهدوز

  2گروه  1ریاضی 

  دکتر حسن زاده

  ستاريکالس شهید 

  2ر گروه برنامه نویسی کامپیوت**  چهارشنبه

  مهندس محمودي         

 کالس شهید عراقی

  1برنامه نویسی کامپیوتر گروه 

  مهندس محمودي

  کالس شهید عراقی

 

  آشنایی با مهندسی برق *

  1گروه 

  دکتر اکبري -دکتر ابراهیمی

 کالس شهید عراقی

 

  آشنایی با مهندسی برق**

  دکتر اکبري -دکتر ابراهیمی

  2گروه 

  قیکالس شهید عرا

  جمع واحدها

  

        پنجشنبه  17

      ستاره شروع از هفته دوم   2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس این دروس یک هفته در میان ارائه می شود/  *

  



                  دانشگاه صنعتی سهند
  دانشکده مهندسی برق

  96 - 97اول سال تحصیلی نیمسال    برق کارشناسی رشته مهندسی    ترم سوم       برنامه هفتگی دانشجویان  مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

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

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8 

9  

4142026  

4142025  

4162105  

4142031  

4162927  

 4162811  

4142521  

4142033  

  1مدارهاي الکتریکی 

 یاضی مهندسیر

  

  محاسبات عددي

 الکترومغناطیس

  

  مبانی مفاهیم  -اخالق اسالمی

  2آز. فیزیک  

 کارگاه برق

 

احتمال مهندسی   

3  

3  

2  

3 

  

2  

1  

1 

  

3 

  

  1اخالق اسالمی   شنبه

  1گروه 

  حاج آقا روحانی

 

  1اخالق اسالمی 

  2گروه  

  حاج آقا روحانی

  
  

  1آمار احتمال مهندسی  گروه 

  دکتر اکبري

  ید زین الدینکالس شه

  

  ) 2گروه ( آمار احتمال مهندسی

  دکتر اعتماد 

 کالس شهید ستاري

  محاسبات عددي  یکشنبه

  دکتر افراشته

  1گروه  

  کالس شهید عراقی

  1گروه  1مدارهاي الکتریکی 

  دکتر زینالی 

  کالهدوز کالس شهید
 

  1گروه ریاضی مهندسی 

  دکتر صادقی

  کالس شهید کالهدوز

  2زیک آز. فی

 1گروه 

  محاسبات عددي

  دکتر ایالتی

  2گروه  

 کالس شهید کالهدوز

  2گروه   1مدارهاي الکتریکی 

  دکتر هجري

 کالس شهید کالهدوز

  2گروه ریاضی مهندسی 

  دکتر صادقی

 کالس شهید کالهدوز

  1آمار احتمال مهندسی  گروه   دوشنبه

  دکتر اکبري

  کالس شهید کالهدوز

  الکترومغناطیس

  1گروه 

  دکتر حبیب زاده

  کالس شهید کالهدوز

  الکترومغناطیس

  2گروه 

  دکتر حبیب زاده

 کالس شهید کالهدوز

  کارگاه برق

  1گروه  

  مهندس وارثی
  )2گروه ( آمار احتمال مهندسی

  دکتر اعتماد 

 کالس شهید زین الدین

  2آز. فیزیک   سه شنبه

 2گروه 

  1مدارهاي الکتریکی

  1گروه 

  زینالی ر دکت

 کالس شهید عراقی

  2آز. فیزیک 

  3گروه 

 

  کارگاه برق

  2گروه 

  مهندس وارثی

  2گروه  1مدارهاي الکتریکی

  دکتر هجري

  عراقی کالس شهید 

  کارگاه برق

  3گروه 

  مهندس امیري 

  2آز. فیزیک   چهارشنبه

 4گروه 

  ریاضی مهندسی

  دکتر صادقی

  1گروه 

 کالس شهید کالهدوز

  ندسیریاضی مه

  دکتر صادقی

  2گروه 

 کالس شهید کالهدوز

  کارگاه برق

  5گروه 

  وارثی دکتر 

  کارگاه برق

  4گروه 

  دکتر  هجري 

  مغناطیسروالکت

  دکتر حبیب زاده

  1گروه 

 کالس شهید زین الدین 

  5گروه  2آز. فیزیک 

  مغناطیستروالک  

  دکتر حبیب زاده

  2گروه 

 کالس شهید زین الدین

   2 آز. فیزیک

 4گروه 

  جمع واحدها
  

            پنجشنبه  18

  ستاره شروع از هفته دوم   2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس این دروس یک هفته در میان ارائه می شود/  *



                  دانشگاه صنعتی سهند

  دانشکده مهندسی برق

  96 -97اول سال تحصیلی نیمسال             برقکارشناسی رشته مهندسی م پنجم  تر     برنامه هفتگی دانشجویان  مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

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

1  
  

2  
  

3  
  

4  

5  
  

6  
  

7  
  

  

8  

  

9  

4113034   

 4113042  

 4113017  

 4113037  

 4113016  

 4113832  

 4113870  

4113070  

4162909  

  

  2الکترونیک 

  سیستمهاي کنترل خطی

   1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  2هاي الکتریکی  ماشین 

  اصول سیستمهاي مخابراتی

  آز. الکترونیک 

 1آز. سیستم هاي دیجیتال 

 1سیستمهاي دیجیتال 

  تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

2  

3  

3  

  

2  
  

3  

1  

1  

  

3  

2   

    شنبه
  سیستمهاي کنترل خطی

  1گروه 

  کالس شهید زین الدین

 دکتر خسروجردي

  اصول سیستمهاي مخابراتی

 1گروه 

  کالس شهید  ستاري 

 دکتر ابراهیم نژاد

  1گروه   2ماشین هاي الکتریکی 

  مدديدکتر 

  کالس شهید کشوري 

   

  2گروه  2ماشین هاي الکتریکی 

  دکتر مددي

 کالس شهید زین الدین  

  سیستمهاي کنترل خطی

  2گروه 

  کالس شهید زین الدین

  دکتر خسروجردي

14- 30/12  

  1آز. سیستم هاي دیجیتال 

  2گروه 

 دکتر فرجی

  2الکترونیک   یکشنبه

  1گروه 

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید زین الدین 

  2الکترونیک 

  2گروه 

  مهندس موسوي 

 کالس شهید زین الدین

  سیستم ها ي کنترل خطی 

  1گروه 

  دکتر  خسروجردي

 شهید زین الدینکالس 

  

  2الکترونیک *

  1گروه 

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید زین الدین

  1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  1گروه 

  کالس شهید ستاري

 دکتر کاظم زاده1

  1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  2گروه

  کالس شهید ستاري

 دکتر صادقی

  2الکترونیک  **

  2گروه 

  مهندس موسوي 

 ید زین الدینکالس شه

  1*تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی   دوشنبه

  1گروه 

  کالس شهید ستاري

 دکتر کاظم زاده1

   

  1آز. الکترو نیک گروه 

  مهندس اسکندري

  

  

  

 *اصول سیستم هاي مخابراتی  *  

  1گروه 

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید ستاري

 1سیستمهاي دیجیتال 

  دکتر فرجی 

 کالس شهید عراقی

  1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی **

  2گروه 

  کالس شهید ستاري

 دکتر صادقی1

  2آز. الکترونیک گروه 

  دکتر بهرامی 

  1آز. سیستمهاي دیجیتال   سه شنبه

  3گروه 

 مهندس محمودي

  1آز. سیستمهاي دیجیتال 

  4گروه 

 مهندس محمودي

  سیستم ها ي کنترل خطی

  2گروه 

  دکتر  خسروجردي

  س شهید زین الدینکال

 1سیستمهاي دیجیتال *

  دکتر فرجی 

   کالس شهید عراقی

  3آز. الکترونیک گروه 

  دکتر نوري

  4آز. الکترونیک گروه 

  دکتر نوري

  تاریخ اسالم  چهارشنبه

 1گروه 

  تاریخ اسالم

 2گروه 

   

   

  

          پنجشنبه  20  جمع واحدها

  ستاره شروع از هفته دوم   2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس   /شوداین دروس یک هفته در میان ارائه می *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

                  دانشگاه صنعتی سهند  

  دانشکده مهندسی برق

  96 -97اول سال تحصیلی نیمسال   کنترل -  رقبکارشناسی رشته مهندسی  ترم هفتم         برنامه هفتگی دانشجویان                  مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

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

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 11  

  

4142066  

4162911  

4142070  

4142063  

4142838  

4142873  

 4142088  

4142044  

 4142843  

4142037  

4142077  

   

  ترونیک صنعتیالک

  انقالب اسالمی ایران  

  کنترل دیجیتال 

  کنترل صنعتی

  آز. ماشینهاي الکتریکی

  آز. میکرو پروسسور  

  مبانی کنترل فازي

  مبانی اتوماسیون صنعتی

  آز. کنترل خطی

  2ماشین هاي الکتریکی 

  پروژه

3  

2  

3  

3  

1  

 1  

3  

2  

   

1  

3  

3  

          شنبه

  1آز. میکرو گروه  یکشنبه

  ديمهندس محمو

  2آز. ماشین گروه

  دکتر خوشخو

  *الکترونیک صنعتی

  دکتر عزیزیان

  کالس شهید ستاري

  مبانی کنترل فازي 

  دکتر اکبري

 کالس شهید عراقی

  2آز. میکرو گروه 

  مهندس محمودي

  **کنترل صنعتی

  دکتر اکبري 

  کالس شهید ستاري

     دوشنبه

   

  مبانی اتوماسیون صنعتی  

  دکتر زینالی 

  س شهید  زین الدینکال

 آز. کنترل خطی

  خانم ابراهیمی

   

  الکترونیک صنعتی  سه شنبه

  دکتر عزیزیان

  کالس شهید زین الدین

  انقالب اسالمی ایران 

  آقاي پورخردمند

  *کنترل دیجیتال

  دکتر محبوبی

  هدوزکالس شهید کال

  آز.  ماشین 

  3گروه  

 عزیزیاندکتر 

  **مبانی کنترل فازي 

  ر اکبري دکت

  کالس شهید کالهدوز 

  کنترل دیجیتال  چهارشنبه

  دکتر محبوبی

  کالس شهید کالهدوز

  کنترل صنعتی

  دکتر اکبري

 کالس شهید ستاري

  2**ماشین هاي الکتریکی

  مهندس امیري

  کالس شهید قندي

  2ماشین هاي الکتریکی

  مهندس امیري

 کالس شهید قندي

  پنجشنبه  25  جمع واحدها
        

  ستاره شروع از هفته دوم   2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس وس یک هفته در میان ارائه می شود/  این در*

  

                                                   

              



  دروس جبــرانی   
 

  
  

  دانشکده مهندسی برق -دانشگاه صنعتی سهند

  96 -97اول سال تحصیلی نیمسال                               کارشناسی ارشد مهندسی         رنامه هفتگی دانشجویان   ب  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 

4113080  

4172621  

4172620 

  مخابرات دیجیتال

  2یستم هاي انرژیکی الکتریکیتحلیل س

  3ماشین هاي الکتریکی 

 

3  

3 

3 

  مخابرات دیجیتال     شنبه

  مهندس عباسی
  

  دیجیتالمخابرات *

  مهندس عباسی

 

      یکشنبه

  
   

   دوشنبه

 

      

  

  

         سه شنبه

  چهارشنبه

  

 

    

  

   

  جمع واحدها

 

     پنجشنبه 9

  ستاره شروع از هفته دوم   2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس ته در میان ارائه می شود/  این دروس یک هف*

  

  


