
  *** مهندسی برقآزمایشگاههاي دانشکده  برنامه هفتگی *** 

   96 -  97سال تحصیلیدر نیمسال اول  

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

  آز. مبانی برق مکانیک  شنبه

  1گروه 

  خانم ابراهیمی

  آز. مبانی برق مکانیک

  2گروه 

 خانم ابراهیمی

  1ال آز. سیستم هاي دیجیت

  1گروه 

  دکتر فرجی

  1آز. سیستم هاي دیجیتال 

  2گروه 

  دکتر فرجی

  آز. اندازه گیري و مدار

  خوشخودکتر 

     یکشنبه

  آز. میکروپروسسورها

  1گروه 

  مهندس محمودي

  آز. ماشین

  2گروه 

  دکتر خوشخو

  آز. مبانی برق مکانیک

  3گروه 

  خانم ابراهیمی

 

  2آز. الکترونیک 

  دکتر پورمند

  میکروپروسسورهاآز. 

  2گروه 

  مهندس محمودي

     دوشنبه

  آز. مبانی برق مواد

  2گروه 

  دکتر وارثی

  آز. الکترونیک

  1گروه 

  مهندس اسکندري

  آز. اندازه گیري و مدار 

  دکتر اسالمی

  کارگاه برق

  1گروه 

  دکتر وارثی

  آز. ماشین

  3گروه 

  دکترعزیزیان

 آز. کنترل خطی

  خانم ابراهیمی

ک آز. الکترونی  

2گروه   

  دکتر بهرامی

   

  1آز. الکترونیک   

  1آز. سیستم هاي دیجیتال   سه شنبه

  3گروه 

  مهندس محمودي

  1آز. سیستم هاي دیجیتال 

  4گروه 

 مهندس محمودي

  کارگاه برق

  3گروه 

  مهندس امیري 

  

  آز. الکترونیک

  4گروه 

  دکتر نوري

  
  کارگاه برق

  2گروه 

  دکتر وارثی

  آز. الکترونیک

  3 گروه

  دکتر نوري

   

  آز. اندازه گیري و مدار 

   هجريدکتر
 آز. ماشین هاي الکتریکی

  3گروه 

  کارگاه برق  چهارشنبه

  4گروه 

  دکتر هجري

  آز. مدا رمنطقی  

  1گروه 

  مهندس محمودي

  کارگاه برق

  5گروه 

  وارثیدکتر 

  آز. مبانی برق مواد

  3گروه 

  دکتر وارثی

  آز. مدار منطقی

  2گروه 

  )30/12 -14(  محمودي مهندس 

  2آز. الکترونیک 

  دکتر نوري

            پنجشنبه



  دانشکده مهندسی برق  عراقی شهید کالس برنامه هفتگی 

   96 -  97در نیمسال اول سال تحصیلی
  

  16  -30/17  14 – 30/15  30/10 – 30/12  8/ 30 – 30/10  روز هاي هفته

  1فیزیک   شنبه

  دکتر یوسف زاده

  1گروه 

   1وه گر 1ریاضی 

 دکتر اکبري

  فارسی عمومی

  1گروه 

  آقاي قهرمانی

  فارسی عمومی *

   1گروه 

  آقاي قهرمانی

  محاسبات عددي  یکشنبه

 دکتر افراشته

  1گروه 

   1مدارهاي الکتریکی 

  2گروه 

  دکتر هجري

  1برنامه نویسی کامپیوتر گروه 

  مهندس محموي

  

  مبانی کنترل فازي 

  دکتر اکبري

   1حل تمرین مدار 

  تر زینالیدک

14- 30/12  

  نقشه کشی مهندسی   دوشنبه

  1گروه  

 مهندس فیضی

  2نقشه کشی مهندسی گروه 

  مهندس فیضی

  1فیزیک *

 ( دکتر یوسف زاده) 1گروه 

  1سیستمهاي دیجیتال  

  دکتر فرجی

  1ریاضی *

  ( دکتر اکبري) 1گروه 

  1گروه  1ریاضی    سه شنبه

  دکتر اکبري

   1مدارهاي الکتریکی 

  2روه گ

 دکتر هجري  

  

  FPGA/ASICمدارهاي 

  مهندس مرادپور

16 - 13 

  1سیستمهاي دیجیتال * 

    دکتر فرجی

  **برنامه نویسی کامپیوتر  چهارشنبه 

  2گروه 

  مهندس محمودي  

   

برنامه نویسی کامپیوتر گروه  

1  

  مهندس محموي

  *آشنایی با مهندسی برق  

  1گروه 

  دکتر ابراهیمی و دکتر اکبري    

       

  حل تمرین برنامه نویسی

   30/12 -14چهارشنبه 

  **آشنایی با مهندسی برق      

  2گروه 

  دکتر ابراهیمی و دکتر اکبري    

            پنج شنبه

  دوم ستاره شروع از هفته 2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس   ارائه خواهد شد. دروس یک هفته درمیاناین *                     
                          

  



  

  دانشکده مهندسی برق کالهدوز کالس شهیدبرنامه هفتگی 

   96 - 97در نیمسال اول سال تحصیلی

  16  -30/17  14 – 30/15  30/10 – 30/12  8/ 30 – 30/10  روز هاي هفته

  1ریاضی  شنبه

  2گروه 

  دکتر حسن زاده

  1فیزیک 

  2گروه 

  دکتر پزشکیان

  فارسی عمومی 

  2ه گرو

  آقاي بهرامی اصل

  فارسی عمومی  *

   2گروه 

  آقاي بهرامی اصل

  عددي  تمحاسبا  یکشنبه

  دکتر ایالتی

  2گروه 

  1مدار هاي الکتریکی 

  1گروه 

 زینالیدگتر 

  ریاضی مهندسی 

  1گروه  

  دکتر صادقی

  ریاضی مهندسی 

  2گروه  

  دکتر صادقی

  آمار احتمال مهندسی  دوشنبه    

  دکتر اکبري

 1گروه 

  لکترومغناطیسا

  1گروه 

  دکتر حبیب زاده

  الکترومغناطیس

  2گروه 

  دکتر حبیب زاده

   *مبانی برق مواد

 1گروه 

   **مبانی برق مواد

 2گروه 

  1 فیزیک   سه شنبه

  2گروه 

 دکتر پزشکیان

  1مدار هاي الکتریکی 

   1گروه

  زینالیتر کد             

  تئوري پیشرفته مخابرات*

  دکتر ابراهیم نژاد

  *کنترل دیجیتال

  دکتر محبوبی

  کنترل مدرن ( کنترل) **

  1گروه 

  دکتر صادقی

  *مبانی کنترل فازي *

  دکتر اکبري

  کنترل دیجیتال  چهارشنبه

  دکتر محبوبی

  ریاضی مهندسی 

  1گروه  

  دکتر صادقی

  ریاضی مهندسی 

  2گروه  

  دکتر صادقی

    

  حل تمرین برنامه نویسی

   30/12 -14چهارشنبه 

           پنجشنبه

   ستاره شروع از هفته دوم 2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس  این دروس یک هفته درمیان ارائه خواهد شد. *                      



  دانشکده مهندسی برق زین الدینکالس شهید  برنامه هفتگی 

   96 - 97در نیمسال اول سال تحصیلی

  16  - 30/17  14 – 30/15  30/10 – 30/12  8/ 30 – 30/10  روز هاي هفته 

  سیستمهاي کنترل خطی   شنبه

  1گروه 

   خسروجردي دکتر 

  الکترونیک نوري

    دکتر بهرامی

  آمار احتمال مهندسی 

  دکتر اکبري 

  1گروه 

  2ماشینهاي الکتریکی 

  2گروه 

  دکتر مددي

   2الکترونیک   یکشنبه

  1گروه 

  دکتر نجفی اقدم

   2الکترونیک 

  2گروه 

 دس موسويمهن

  سیستمهاي کنترل خطی

  1گروه 

 دکتر خسروجردي

  1گروه   2*الکترونیک 

  دکتر نجفی اقدم

  1گروه   2*الکترونیک*

  مهندس موسوي 

  آمار احتمال مهندسی   دوشنبه

  دکتر اعتماد

 2گروه 

مبانی اتوماسیون 

  صنعتی

  دکتر زینالی

    1ریاضی *

  2گروه 

  دکتر حسن زاده

در مدیریت و کارآفرینی 

   مهندسی پزشکی

    1فیزیک **  دکتر حفظالسان

  دکتر پزشکیان

  2گروه 

  الکترونیک صنعتی   سه شنبه

  عزیزیان  دکتر                

  

   1فیزیک  

  1گروه 

  دکتر یوسف زاده

  سیستمهاي کنترل خطی 

  2گروه 

  دکتر خسروجردي

برنامه نویسی کامپیوتر 

  2گروه 

   مهندس محمودي
  کترومغناطیسحل تمرین ال

14 - 30/12  

   الکترومغناطیس     چهارشنبه

  2گروه 

  حبیب زاده دکتر 

   الکترومغناطیس

  1گروه 

  حبیب زاده دکتر 

  

             پنج شنبه

  ستاره شروع از هفته دوم 2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس  این دروس یک هفته درمیان ارائه خواهد شد. *                     



  

  

  دانشکده مهندسی برقکشوري  کالس شهیدبرنامه هفتگی                               

   96 - 97در نیمسال اول سال تحصیلی
  

  16  - 30/17  14 – 30/15  30/10 – 30/12  8/ 30 – 30/10  روز هاي هفته

  پردازش سیگنالها و سیستم ها (مخابرات)  شنبه

  دکتر صداقی
  فرایندهاي تصادفی

 دکتر آذغانی

  2ماشین هاي الکتریکی 

  1گروه 

  مدديدکتر 

  

پردازش سیگنالها و سیستم ها  *   یکشنبه

  (مخابرات)

   دکتر صداقی

  کنترل غیر خطی

 دکتر خسروجردي

  *کنترل هوشمند

  دکتر اکبري

مقدمات فناوري 

  میکروسیستمها

  **پردازش آماري الگو دکتر بدري

 دکتر صداقی

  **شناسایی سیستم ها

  تر زینالیدک

  **کنترل توان راکتیو  دوشنبه

  دکتر کاظم زاده

  تئوري پیشرفته مخابرات 

  دکتر ابراهیم نژاد 

  فرایندهاي تصادفی**

  دکتر آذغانی

    

  جبرانی فرآیند*       

  شناسایی سیستم ها  سه شنبه

 دکتر زینالی

  کنترل غیر خطی

 دکتر خسروجردي

  *سیستمهاي کنترل چند متغیره

  حبوبیدکتر م

  

  اي قدرته*بهره برداري از سیستم*

  دکتر کاظم زاده

  کنترل هوشمند  چهار شنبه

  دکتر اکبري

  سیستمهاي کنترل چند متغیره

  دکتر محبوبی

  سمینار دانشجویان ارشد کنترل

  دکتر زینالی
  

          پنجشنبه

  ستاره شروع از هفته دوم 2ل و دروس ستاره شروع از هفته او 1دروس  این دروس یک هفته درمیان ارائه خواهد شد. *



  دانشکده مهندسی برقکریمی  شهید 1ارشد  کالسبرنامه هفتگی 

   96 - 97در نیمسال اول سال تحصیلی

  8/ 30 – 30/10  روز هاي هفته

  

30/12 – 30/10  30/15 – 14  30/17-  16  

  *پردازشگرهاي نوري   شنبه

  دکتر حبیب زاده

  تشخیص و جبران عیب

  يدکتر خسروجرد

  *مقدمات فناوري میکروسیستمها

  دکتر بدري

 

  ** فوتونیک

  دکتر حبیب زاده

  ** فیبرنوري 

  دکتر نوري

  تئوري جامع ماشینهاي الکتریکی *  یکشنبه

 دکتر عزیزیان

  بهره برداري از سیستمهاي قدرت

  دکتر کاظم زاده 

 

  1الکترونیک قدرت **

 دکتر مددي

  دینامیک سیستم هاي قدرت*

  دکتر خوشخو

   طراحی مبدل هاي الکترونیک قدرت**

 دکتر هجري

  کیفوتون  دوشنبه

  زاده بیحب دکتر

  ( کنترل) کنترل مدرن 

  1گروه 

 دکتر صادقی

  دینامیک سیستم هاي قدرت

 دکتر خوشخو

 

 A/D,D/Aمجتمع  مبدلهاي داده  سه شنبه

 دکتر نجفی اقدم

  ارتباطات چند رسانه اي * 

  دکتر ابراهیمی

  قدرت) *کنترل مدرن (

  2گروه 

  دکتر صادقی

  1الکترونیک قدرت  

 دکتر مددي

 **بهینه سازي محدب

  آذغانی     

   طراحی مبدل هاي الکترونیک قدرت     چهارشنبه

  دکتر هجري

  

  

      پنج شنبه

 

   

   هفته دوم  ستاره شروع از 2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس *این دروس یک هفته درمیان ارائه خواهد شد./  

 



  

 دانشکده مهندسی برق  )(شهید ستاري 1کالس ارشد رنامه هفتگی ب

   96 - 97در نیمسال اول سال تحصیلی

  16  - 30/17  14 – 30/15  30/10 – 30/12  8/ 30 – 30/10  روز هاي هفته

اصول سیستمهاي مخابراتی     شنبه

  1گروه 

 دکتر ابراهیم نژاد

  آمار احتمال مهندسی 

  دکتر اعتماد

  2روه گ

  *الکترونیک نوري

  دکتر بهرامی

**تئوري و فناوري ساخت افزاره هاي 

  نیم رسانا

  دکتر بدري

  تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی  یکشنبه

  1گروه 

 دکتر کاظم زاده

تحلیل سیستمهاي انرژي 

  الکتریکی

  2گروه 

 دکتر صادقی

  *الکترونیک صنعتی

  دکتر عزیزیان

 

  *کنترل صنعتی*      

  دکتر اکبري           

  *تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی  دوشنبه  

  1گروه 

 دکتر کاظم زاده

  *مخابرات دیجیتال  ساعت فرهنگی

 مهندس عباسی  

  مخابرات دیجیتال

  مهندس عباسی

  
** اصول سیستمهاي 

  1مخابراتی گروه 

  دکتر ابراهیم نژاد
  **تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی

  2گروه 

 کتر صادقی د

  کنترل توان راکتیو  سه شنبه

  دکتر کاظم زاده

   1ریاضی 

  2گروه 

   افزاره هاي نیم رسانا

 دکتر بهرامی

  ساخت افزاره هاي تئوري و فناوري

  نیم رسانا 

 دکتر بدري

  کنترل مدرن ( قدرت)  چهارشنبه

  2گروه 

  دکتر صادقی

  کنترل صنعتی

 دکتر اکبري

   

         پنج شنبه

   ستاره شروع از هفته دوم  2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس روس یک هفته درمیان ارائه خواهد شد./  *این د    



  
 

  دانشکده مهندسی برق) بابائی( شهید  3 کالس کارشناسی ارشدبرنامه هفتگی 

   96 -97 در نیمسال اول سال تحصیلی  

  16  - 30/17  14 – 30/15  30/10 – 30/12  8/ 30 – 30/10  روز هاي هفته  

  شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته  شنبه

  دکتر غفارپور

  بازشناسی آماري الگو

  دکتر صداقی

مجتمع  مبدلهاي داده

A/D,D/A 
  دکتر نجفی اقدم

  

  سیستمهاي کنترل خطی

30/14- 12  

  **محاسبات نرم   یکشنبه

  دکتر ابراهیم نژاد

   

  ارتباطات چند رسانه اي

 دکتر ابراهیمی    

   هاي عصبیشبکه 

 دکتر ابراهیمی

   *شبکه هاي عصبی

 دکتر ابراهیمی

  محاسبات نرم  دوشنبه

 دکتر ابراهیم نژاد
  فیبر نوري ساعت فرهنگی

  دکتر نوري

  ) (cmosمدارهاي  مجتمع خطی

  دکتر نجفی اقدم

 

  نظریه هاي بهینه سازي *  سه شنبه

  دکتر علیزاده 

  ) (cmosمدارهاي  مجتمع خطی

  دکتر نجفی اقدم

    

  سیستمهاي توزیعی

  دکتر ابراهیمی

  
 

  **افزاره هاي نیم رسانا

  دکتر بهرامی

  پردازشگرهاي نوري  چهارشنبه

 حبیب زاده دکتر 

  سنسورهاي نوري

  دکتر نوري

  

  سنسورهاي نوري*          

  دکتر نوري   

  

         پنج شنبه

   ستاره شروع از هفته دوم  2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس ه خواهد شد./  *این دروس یک هفته درمیان ارائ
     

  



  دانشکده مهندسی برققندي کالس شهید برنامه هفتگی 

   96 -97 در نیمسال اول سال تحصیلی  
  

  16  - 30/17  14 – 30/15  30/10 – 30/12  8/ 30 – 30/10  روز هاي هفته 

  کامپیوتري م هايکارآیی سیستارزیابی    شنبه

  دکتر غفارپور

  بهینه سازي  محدب 

  دکتر آذغانی

  

  تشخیص و جبران عیب  یکشنبه

  دکتر خسروجردي

 VLSIمدارهاي مجتمع خیلی فشرده 

 دکتر فرجی

  مدارهاي زیست الکترونیک

  دکتر فرجی
حل تمرین مدار 

 مجتمع
  2کی یماشین هاي الکتر

  مهندس امیري

14- 30/12 

  یش بین کنترل پ  دوشنبه

 دکتر محبوبی

  

  مدارهاي زیست الکترونیک*   ساعت فرهنگی                    

  دکتر فرجی

 

  2کی یماشین هاي الکتر*

  مهندس امیري
14- 10/30  

 VLSIمدارهاي مجتمع خیلی فشرده **

  دکتر فرجی 

  تئوري جامع ماشینهاي الکتریکی    سه شنبه

 دکتر عزیزیان

  کنترل پیش بین **

  بوبیدکتر مح

  

    چهارشنبه

  

     

    پنج شنبه

  

      

  ستاره شروع از هفته دوم  2ستاره شروع از هفته اول و دروس  1دروس *این دروس یک هفته درمیان ارائه خواهد شد./               


