
  

  97 -98سی برق در نیمسال دوم سال تحصیلی دانشکده مهند کارشناسی برنامه امتحانی

  .شروع امتحانات از دانشکده استعالم فرمائیداحتمال تغییر زیاد است لطفاً دو هفته قبل از **
  

ایام هفته و 

  تاریخ

 2ترم 

30/10 – 30/8  

  4ترم 

13 - 11  

  6ترم 

16 - 14  

  8ترم 

30/10- 30/8  

  شنبه

18/03/1398  

  1ماشین هاي الکتریکی   2ریاضی عمومی 

  دکتر عزیزیان

4113036  

  2سیستمهاي دیجیتال 

  حموديمهندس م

4113071  

  اقتصاد مهندسی

  دکتر رضایی

4113001  

  یکشنبه

19/3/1398  

  دانش خانواده و جمعیت

30/10- 30/8  

نآتفسیر موضوعی قر  

16- 18 

    

  دوشنبه

20/3/1398  

  1ریاضی 

13- 11  

 الکترونیک 1

 دکتر بهرامی

4113032 

  پردازش سیگنال دیجیتال

  دکتر صداقی

4113043  

  مبانی تحقیق در عملیات

  ر هجريدکت

4113040  

  2تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  دکتر کاظم زاده

4113060  

  سه شنبه

21/3/1398 

 2ماشین هاي الکتریکی    

  دکتر مددي

4113037  

  الکترونیک نوري يکاربردها

  دکتر نوري

4113049  

  چهار شنبه

22/3/1398  

  زبان خارجه

16- 14  

  

  

2مدارهاي الکتریکی   

 دکتر محبوبی

4113027 

 
  میدانهاي پالس و دیجیتال

  دکتر  پورمند

4113052 

  ابزار دقیق

  دکتر بدري

4142650  

  الکترونیک صنعتی

  دکتر عزیزیان

4113063  

  شبکه هاي مخابراتی

  دکتر ابراهیمی

4113019  

  2اندیشه اسالمی   پنجشنبه

18- 16  

 
 

    



  

  انقالب اسالمی ایران  23/3/1398

30/10- 30/8  

  

  

ایام هفته و 

  تاریخ

 2ترم 

30/10 – 30/8  

  4ترم 

13 - 11  

  6ترم 

16 - 14  

  8ترم 

30/10- 30/8  

  شنبه

25/3/1398  

  سیگنالها و سیستم ها  2فیزیک 

  دکتر خسروجردي

4113041  

  میدان و امواج

  دکتر حبیب زاده

4113050 

  سیستمهاي کنترل غیر خطی

  محبوبیدکتر 

4113045  

      

   

  3ماشین هاي الکتریکی 

  شخودکتر خو

  

  FPGAمدارهاي 

  دکتر نجفی اقدم

4192034  

  تولید انرژي الکتریکی

  دکتر اسالمی

4113044  

  یکشنبه

26/3/1398  

  جبر  خطی

  دکتر خسروجردي

4113004  

  1مدارهاي الکتریکی 

  دکتر کاظم زاده

4142026  

  2الکترونیک 

  دکتر نجفی اقدم

4113034  

  

  

  مخابرات سلولی

  دکتر آذغانی

4162225  

  هدو شنب

27/3/1398  

  برنامه نویسی کامپیوتر

4142006  

  مهندس سلطانی

  

  1سیستم هاي دیجیتال 

  دکتر فرجی

4113070  

30/10- 30/8  

  اصول سیستمهاي مخابراتی

  دکتر ابراهیم نژاد

4113016  

  

  سه شنبه

28/3/1398  

  1فیزیک 

13-11  

  سیستمهاي کنترل خطی  

  دکتر خسرورجردي

4113042  

  ترومکانیکیمقدمات سیستمهاي میکروالک

  دکتر بدري

4113046  

  ریاضی مهندسی

  دکتر صادقی

4142025  

  ماشین هاي الکتریکی مخصوص

  دکتر عزیزیان

4113039  

  

  



  

ایام هفته و 

  تاریخ

 2ترم 

30/10 – 30/8  

  4ترم 

13 - 11  

  6ترم 

16 - 14  

  8ترم 

30/10- 30/8  

  چهارشنبه

29/3/1398  

  زبان تخصصی  معادالت دیفرانسیل

4113022  

  1 ي الکتریکیسیستمهاي انرژل تحلی

  دکتر صادقی

4113060  

  مقدمات سیستم هاي میکروالکترومکانیکی

  دکتر بدري

4113072  

  کنترل صنعتی

  دکتر اکبري

4113066  

  واقعیت مجازي

  دکتر ابراهیم نژاد

4113082  

  پنجشنبه

30/3/1398  

  تاسیسات الکتریکی    

  دکتر وارثی

4113081  

  

  اتوماسیون صنعتی

  دکتر زینالی

4113065  
 

 
 
 

 آموزش دانشکده

 
 
 

 

 

 


