
  دانشگاه صنعتی سهند   

    دانشکده مهندسی برق

  97 -98 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  

9  

4162102  

4162103  

4162111  

4162501  

4162810  

4162905  

 4162915  

4162723   

 4142006 

  2ریاضی 

  معادالت دیفرانسیل

  2فیزیک 

  گروه) 5کارگاه عمومی(

  1آز. فیزیک 

  2اندیشه اسالمی 

  2تربیت بدنی  

  زبان انگلیسی

 برنامه نویسی کامپیوتر

       

3  

3  

3  

1  

1  

2  

 1  

3  

3 

  شنبه

 

 Aگروه  2ریاضی 

  کالس شهداي جهاد علمی 

  Bگروه  2ریاضی 

 کالس کالهدوز

  2تربیت بدنی 

  والیبال خواهران
  کارگاه عمومی

  2گروه 

  Aگروه  2فیزیک 

 کالس شهداي جهاد علمی 

  Bمعادالت دیفرانسیل گروه 

  کالس ستاري

  Bگروه  2فیزیک 

  کالس ستاري

14- 30/12  

  1عمومی گروه کارگاه 

  یکشنبه

 

  Aمعادالت دیفرانسیل گروه 

 شهید محالتیکالس 
  1آز. فیزیک 

 1گروه 

  برادران 2اندیشه اسالمی 

  کالس شهید ستاري

 

  2تربیت بدنی 

 والیبال برادران

  1آز. فیزیک 

 2گروه 

   2اندیشه اسالمی

  خواهران

 کالس شهید کشوري

  3گروه  کارگاه عمومی

  دوشنبه

 

  2تربیت بدنی 

  والیبال خواهران

  2تربیت بدنی 

 بدمینتون خواهران

  1آز. فیزیک   

  3گروه 

  4کارگاه عمومی گروه   

 Bگروه  2ریاضی  سه شنبه

  کالس ستاري

  Aگروه  2ریاضی **

  شهداء جهاد علمی  کالس

  Aمعادالت دیفرانسیل گروه 

 شهید محالتیکالس 

  A زبان خارجی گروه*

  کالس زین الدین

  Aگروه  2فیزیک 

 جهاد علمی  شهدايکالس 

  Bگروه  2یزیک ف

 شهید ستاري کالس

  2تربیت بدنی 

 والیبالبرادران
  B**زبان خارجی گروه 

 زین الدینشهید  کالس 

  2تربیت بدنی 

  فوتسال برادران

  2تربیت بدنی  چهارشنبه

  برادران والیبال

  1آز. فیزیک 

  4ه گرو

  Aزبان خارجی گروه 

  عراقیشهید  کالس

  برنامه نویسی کامپیوتر

  مهندس سلطانی

  Bمعادالت دیفرانسیل گروه  کالس شهید ستاري

  ستاري شهید  کالس

  1آز. فیزیک 

  5گروه 

  Bزبان خارجی گروه 

 ستاري شهید  کالس

  *برنامه نویسی کامپیوتر

  مهندس سلطانی

  کالس شهید ستاري

  2بدنی  تربیت

  برادران والیبال

 20     جمع واحدها
     پنجشنبه

  . 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

  97 - 98 نیمسال دوم                  ویان     ترم چهارم     کارشناسی رشته مهندسی برقبرنامه هفتگی دانشج    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  

   

  

 

4113036  

4113032  

4113027  

4113041  

4113070  

 4162906  

4113022  
  

4142829  

 4142026  

4142025 

  ) گروه2( 1هاي الکتریکی  ماشین 

  گروه) 2( 1 الکترونیک
 

  2مدارهاي الکتریکی 

  سیگنالها و سیستمها 
 

     1سیستمهاي دیجیتال  
  

  تفسیر موضوعی  قرآن   
  

  زبان تخصصی

  گروه) 6گیري و مدار( آز. اندازه

    1مدارهاي الکتریکی 

 ریاضی مهندسی

2  

2  

2  

3  

3  

2  

2  
  

1  

     3  

3 

   2مدار  شنبه

  دکتر محبوبی

 کالس شهید کالهدوز

  1گروه  1الکترونیک 

  دکتر بهرامی

 کالس شهید عراقی

  

  2گروه  1الکترونیک 

  دکتر بهرامی

 کالس شهید عراقی

  1گروه 1*الکترونیک 

  دکتر بهرامی

  کالس شهید عراقی

  1مدارهاي الکتریکی 

  دکتر کاظم زاده

  کالس شهید کالهدوز

  2گروه  1الکترونیک **

  دکتر بهرامی

  کالس شهید عراقی

  یکشنبه

 

  1مدارهاي الکتریکی 

  دکتر کاظم زاده

 کالس شهید عراقی

  1سیگنالها و سیستمها گروه 

  دکتر خسروجردي

 کالس شهید عراقی

  

  آز. اندازه گیري و مدار

  2گروه 

 دکتر هجري

  2زبان تخصصی  گروه 

  دکتر مددي

  کالس شهید عراقی
 

  آز. اندازه گیري و مدار

   1گروه 

  دکتر اسالمی

  دوشنبه

 

  1**ماشین هاي الکتریکی 

  دکتر عزیزیان  

 کالس شهید زین الدین

  آز. اندازه گیري و مدار

  3گروه 

  دکتر هجري

  1سیستمهاي دیجیتال 

  دکتر فرجی

 کالس شهید عراقی

  

  تفسیر موضوعی قرآن

  برادران  

 کالس شهید زین الدین 

  تفسیر موضوعی قرآن

 خواهران

  آز. اندازه گیري و مدار سه شنبه

  4گروه 

 دکتر اسالمی

  

  آز. اندازه گیري و مدار

  5گروه 

 دکتر اسالمی

   1سیستمهاي دیجیتال *

  دکتر فرجی 

 کالس شهید عراقی

   2*مدار 

  دکتر محبوبی

  کالس شهید عراقی

  سیگنالها و سیستمها  چهارشنبه

  کتر خسروجرديد

 کالس شهید کالهدوز

   1ماشین هاي الکتریکی 

  دکتر عزیزیان 

 کالس شهید کالهدوز

  ریاضی مهندسی

  دکتر صادقی

 کالس شهید زین الدین

  

  ریاضی مهندسی

  دکتر صادقی

 کالس شهید زین الدین

  جمع واحدها
 

 پنجشنبه واحد 23
     

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

  

  



  دانشگاه صنعتی سهند 

  دانشکده مهندسی برق

  97 - 98 نیمسال دوم             الکترونیک  –کارشناسی رشته مهندسی برق     ششم  برنامه هفتگی دانشجویان     ترم    مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

  نام درس سشماره در 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  

 10  

11  

12  

  

 4113043  

4113071  

 4113052  

 4113842  

 4162023  

 4113832  

 4113017  

 4113016  

4113034  

4113042  

4113046  

4113037 

   پردازش سیگنالهاي دیجیتال 

  2سیستم هاي دیجیتال 

  رهاي پالس و دیجیتالمدا  

  آز. سیستمهاي کنترل خطی 
  

  دانش خانواده و جمعیت  
     

  گروه) 4آز. الکترونیک(

    1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی  
  

  اصول سیستمهاي مخابراتی 
  

  2الکترونیک 

  سیستمهاي کنترل خطی
  

  مقدمات سیستمهاي میکروالکترومکانیکی

 2ماشین هاي الکتریکی 

3  

3  

3  

 1  

2  

 1  

3   

3  

2  

3  
  

2 

  پردازش سیگنالهاي دیجیتال     شنبه

  دکتر صداقی

 کالس شهید کریمی

  2ماشین هاي الکتریکی 

  دکتر مددي 

  کالس شهید کریمی

  آز. کنترل خطی   

  1گروه 

  مهندس ابراهیمی

  یکشنبه

 

  2الکترونیک 

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید کالهدوز

  دانش خانواده و جمعیت 

  خواهران

  2*سیستمهاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 عراقیکالس شهید

  2**الکترونیک 

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید کشوري

  دانش خانواده و جمعیت  

 برادران

  **پردازش سیگنالهاي دیجیتال

  دکتر صداقی

  آز. الکترونیک کالس شهید کریمی

  دکتر بهرامی  1گروه 

  دوشنبه

 

  مخابراتاصول سیستمهاي 

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

  1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  دکتر صادقی

 کالس شهید کالهدوز 

  مدارهاي پالس و دیجیتال

  دکتر پورمند

 ستاري کالس شهید

  2آز. کنترل خطی  گروه 

  مهندس  غریب

مقدمات سیستمهاي 

  میکروالکترومکانیکی

  کالس عراقی دکتر بدري

  *اصول سیستمهاي مخابرات سه شنبه

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

  سیستمهاي کنترل خطی  

  دکتر خسروجردي

  عراقی کالس شهید

14- 30/12  
  

*مقدمات سیستمهاي 

  میکروالکترومکانیکی

  دکتر بدري

 کالس شهید بابایی

   

 

  1**تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  شهید کالهدوز دکتر صادقی کالس

  آز. الکترونیک چهارشنبه

  4گروه 

 دکتر نوري

  2سیستمهاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 کالس شهید عراقی

  *مدارهاي پالس و دیجیتال

  دکتر پورمند

  کالهدوز کالس شهید 

  سیستمهاي کنترل خطی  

  دکتر خسروجردي

   کالس شهید  عراقی

  2آز. الکترونیک  گروه 

  دکتر نوري

14- 30/12  

  جمع واحدها
 

      پنجشنبه واحد 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

  97 - 98 نیمسال دوم قدرت              - رشته مهندسی برق کارشناسی    ششم  برنامه هفتگی دانشجویان     ترم    مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه

  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  

10  

11   
  

12  

13  

14 

 4113071  

4113060  

4113063  

4113842  

4113836  

  

4113038  

4113081  
  

4162023  

4113832  

 4113017  

 4113016  
  

 4113034  

4113042  

4113027 

  2سیستم هاي دیجیتال  

   2تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی 

  الکترونیک صنعتی  
  گروه) 2آز. سیستمهاي کنترل خطی(

  گروه) 4(1آز. ماشین هاي الکتریکی 

  3ماشین هاي الکتریکی 

  تاسیسات الکتریکی

  دانش خانواده و جمعیت  

  گروه) 4آز. الکترونیک( 
  1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی 

  

  اصول سیستمهاي مخابراتی
  

  

   2الکترونیک 

  سیستمهاي کنترل خطی
  

 2ماشین هاي الکتریک 

3  

3  

3  

1  

1  

3  

3  

 2  

1  

3   

3   

2   

3  
  

2 

  2تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی   شنبه

  دکتر کاظم زاده 

 کالس شهید شهید بابایی

  

  *الکترونیک صنعتی

  دکتر عزیزیان

  الس شهید زین الدینک

   

  آز. کنترل خطی

  1گروه 

 مهندس ابراهیمی

  2ماشین هاي الکتریکی 

  دکتر مددي 

  کالس شهید کریمی

  یکشنبه

 
  2الکترونیک 

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید کالهدوز

  دانش خانواده و جمعیت 

  برادران و خواهران

  2*سیستمهاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 کالس شهید عراقی

  2لکترونیک **ا

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید کشوري

  آز. الکترونیک  

  1گروه 

 دکتر بهرامی

  دوشنبه

 

  اصول سیستمهاي مخابرات

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

  1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  دکتر صادقی

  کالس شهید کالهدوز 

  2*تحلیل سیستم انرژي الکتریکی 

  ظم زاده دکتر کا

 زین الدینکالس شهید شهید 

  

  آز. کنترل خطی

  2گروه 

 مهندس غریب

  1آز. ماشین

  1گروه 

  دکتر خوشخو

  1آز. ماشین

  2گروه 

  دکتر خوشخو

  **تاسیسات الکتریکی

  دکتر وارثی

  زین الدینکالس شهید 

  *اصول سیستمهاي مخابرات سه شنبه

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

  اسیسات الکتریکیت

  دکتر وارثی

 کالس شهید  زین الدین

  3ماشین هاي الکتریکی *

  دکتر خوشخو 

 کالس شهید کریمی

  3ماشین هاي الکتریکی 

  دکتر خوشخو

 کالس شهید  کالهدوز

  1**تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  دکتر صادقی 

  کالس شهید کالهدوز

  سیستمهاي کنترل خطی

  دکتر خسروجردي

  عراقیس شهید کال

14- 30/12  
  1آز. ماشین

  3گروه 

  دکتر خوشخو

  الکترونیک صنعتی چهارشنبه

  دکتر عزیزیان 

  زین الدینکالس شهید 

  2سیستمهاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 کالس شهید عراقی

  سیستمهاي کنترل خطی   

  دکتر خسروجردي

 کالس شهید  عراقی

  4ه گرو      آز. الکترونیک

  دکتر نوري

  2آز. الکترونیک  گروه 

  دکتر نوري

14- 30/12  
  4گروه    1آز. ماشین

  دکتر خوشخو

  جمع واحدها
 

 پنجشنبه واحد 33
     

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



  

  سهنددانشگاه صنعتی  

  دانشکده مهندسی برق

  97 -98 نیمسال دوم         کنترل  –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   
  

11  

12  

 4113071  

4113063  

4113004  

4113065  

4113842  

  4162023  

4113832  

 4113017  

 4113016  

 4113034  

4113042  

4113027 

  2سیستم هاي دیجیتال  

  الکترونیک صنعتی

  جبر خطی

  اتوماسیون صنعتی

  گروه) 2آز. سیستمهاي کنترل خطی(

  دانش خانواده و جمعیت    

  گروه) 4آز.الکترونیک( 

  1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی 
  

  اصول سیستمهاي مخابراتی
  

  گروه) 1( 2الکترونیک  
  

  سیستمهاي کنترل خطی

  2ماشین هاي الکتریکی 

 

3  

3   

 3  

3  

 1  

2  

1  

 3  

3  

2   

3  

2 

  اتوماسیون صنعتی   شنبه

  دکتر زینالی

  کالس شهید کشوري

  **30/10-30/12و  30/12 -14

  ترل خطیآز. کن

  1گروه 

 مهندس ابراهیمی

  2ماشین هاي الکتریکی 

  دکتر مددي 

  کالس شهید کریمی

   

  *الکترونیک صنعتی 

  دکتر عزیزیان

   کالس شهید  زین الدین 

  یکشنبه

 

  2الکترونیک 

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید کالهدوز

  دانش خانواده و جمعیت 

 و خواهران برادران

  2ال *سیستمهاي دیجیت

 مهندس محمودي

  

  2**الکترونیک 

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید کشوري

  آز. الکترونیک

  1گروه 

  دکتر بهرامی

  دوشنبه

 
  اصول سیستمهاي مخابرات

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

  1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  دکتر صادقی

  کالس شهید کالهدوز 

  آز. کنترل خطی 

  2روه گ

 مهندس غریب

  *اصول سیستمهاي مخابرات سه شنبه

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

  جبرخطی

  دکتر خسروجردي

 کالس شهید عراقی

  سیستمهاي کنترل خطی

  دکتر خسروجردي

  کالس شهید عراقی

14 - 30/12 

  

  1**تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  دکتر صادقی 

  کالس شهید کالهدوز

  الکترونیک صنعتی چهارشنبه

  دکتر عزیزیان 

 زین الدینکالس شهید 

  2سیستمهاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 کالس شهید عراقی

  جبرخطی**

  دکتر خسروجردي

 کالس شهید کشوري

  سیستم هاي کنترل خطی

  دکتر خسروجردي

  کالس شهید عراقی

  آز. الکترونیک

  4گروه 

  دکتر  نوري

  2گروه   آز. الکترونیک

  دکتر نوري

14- 30/12  

  جمع واحدها
 

 پنجشنبه واحد29 
     

  . 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

  97 - 98 نیمسال دوم      مخابرات    –هفتگی دانشجویان     ترم  ششم      کارشناسی رشته مهندسی برق  برنامه    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  

11  

12 

 4113071  

4113043  

4113050  

 4113052  

4113842  
  

 4162023  

4113832  

 4113017  

4113016  
  

 4113034  

4113042  

4113027 

  2سیستم هاي دیجیتال 

  پردازش سیگنالهاي دیجیتال

  میدان ها و امواج

  مدارهاي پالس و دیجیتال

  گروه) 2آز. سیستمهاي کنترل خطی(
  

  دانش خانواده و جمعیت

  گروه) 4آز.الکترونیک(
  

  1 تحلیل سیستم هاي انرژي الکتریکی

  سیستمهاي مخابراتیاصول 
  

  2الکترونیک 

  سیستمهاي کنترل خطی

  2ماشین هاي الکتریکی 

 

3  

3  

3  

3  

1  
  

2  

1  

3  

3  

2  

3  

2 

  پردازش سیگنالهاي دیجیتال      شنبه

  دکتر صداقی

 کالس شهید کریمی

  2ماشین هاي الکتریکی 

  دکتر مددي 

  کالس شهید کریمی

  آز. کنترل خطی   

  1گروه 

  مهندس ابراهیمی

  یکشنبه

 

  2الکترونیک 

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید کالهدوز

  دانش خانواده و جمعیت 

  برادران و خواهران

  2*سیستمهاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

  2**الکترونیک  

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید کشوري

  آز. الکترونیک  

  1گروه 

 دکتر  بهرامی 

  یجیتال**پردازش سیگنالهاي د

  دکتر صداقی

  کالس شهید کریمی

  دوشنبه

 

  اصول سیستمهاي مخابرات

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

  1تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  دکتر صادقی

  کالس شهید کالهدوز 

  مدارهاي پالس و دیجیتال

  دکتر پورمند

 ستاري کالس شهید

  2آز. کنترل خطی  گروه 

 مهندس  غریب

  **میدان ها و امواج

  دکتر حبیب زاده

  کالس کالهدوز

  *اصول سیستمهاي مخابرات سه شنبه

  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کالهدوز

  میدان ها و امواج 

  دکتر حبیب زاده

 کالس کشوري

   

  1**تحلیل سیستمهاي انرژي الکتریکی 

  دکتر صادقی کالس شهید کالهدوز

  خطیسیستمهاي کنترل 

  دکتر خسروجردي

  کالس شهید عراقی

14 - 30/12  

  آز. الکترونیک چهارشنبه

  4گروه 

 دکتر  نوري

  2سیستمهاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 کالس شهید عراقی

  *مدارهاي پالس و دیجیتال

  دکتر پورمند

  کالهدوز کالس شهید

  سیستم هاي کنترل خطی

  دکتر خسروجردي

   کالس شهید عراقی

  2گروه   لکترونیکآز. ا

  دکتر نوري

14- 30/12  

  جمع واحدها
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  . 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

  97 -98 نیمسال دوم الکترونیک   -رنامه هفتگی دانشجویان     ترم هشتم     کارشناسی رشته مهندسی برقب  برنامهمشخصات اصلی دروس مندرج در 

  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 

6  

   7 

4113001  

4113049  

4113818  

4113835  

4113046  
  

4113871  
  

4192034   

  اقتصاد مهندسی 

  کاربردهاي الکترنیک نوري

  آز. مدارهاي مخابراتی

  3آز. الکترونیک 
  سیستم هاي میکروالکترومکانیکی  ماتمقدمه 

  

  2 آز. سیستم هاي دیجیتال
  

  Fpgaمدارهاي 

   

   

  

   

3  

3  

1  

1  
  

3  

1  
  

    3 

کاربردهاي الکترنیک  شنبه

  نوري

  دکتر نوري

  کالس شهید کشوري

ي کاربردها* 

  الکترنیک نوري

  دکتر نوري

 زین الدینکالس شهید 

   3آز الکترونیک 

  دکتر فرجی

  یکشنبه

 

  Fpgaمدارهاي *     

  دکتر نجفی اقدم

  کالس شهید بابایی

  

  *اقتصاد مهندسی*

  دکتر رضایی

   کالس شهید عراقی

  دوشنبه

 

  2آز. سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 1گروه 

  Fpgaاي مداره 

  دکتر نجفی اقدم

 کالس شهید بابایی

 آز. مدارهاي مخابراتی

  دکتر نجفی اقدم

  

مقدمات سیستمهاي 

  میکروالکترومکانیکی

  دکتر بدري

  2آز. سیستم هاي دیجیتال  کالس شهید عراقی

  مهندس محمودي

  2گروه 

  2آز. سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

  3گروه 

14- 30/12  

  اقتصاد مهندسی هسه شنب

  دکتر رضایی

 کالس شهید عراقی

*مقدمات سیستمهاي    

  میکروالکترومکانیکی

  دکتر بدري

 کالس شهید بابایی 

      چهارشنبه

  جمع واحدها

 

 پنجشنبه واحد 15
      

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



  

                  دانشگاه صنعتی سهند

  دانشکده مهندسی برق

  97 -98 کنترل  نیمسال دوم -مشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه  برنامه هفتگی دانشجویان     ترم هشتم     کارشناسی رشته مهندسی برق

  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  

6  

7 

8 

 4113001  

4142650  

4113045  

4113871  

4113878  

4113066  

4142845  

 4142850  

  اقتصاد مهندسی 

  ابزار دقیق

  کنترل غیر خطیسیستمهاي 
  

  2آز. سیستمهاي دیجیتال 

  آز. سیستمهاي کنترل دیجیتال

  کنترل صنعتی 

  آز. کنترل صنعتی 
  

    آز. ابزار دقیق
   

    

  

   

  

  

3  

3  

3  
  

 1  

1  

3  

1  
  

1 

آز. سیستمهاي       شنبه

  کنترل دیجیتال

 دکتر اکبري الوانق

  کنترل صنعتی 

  دکتر اکبري

 کالس شهید کالهدوز

  یکشنبه

 

  سیستمهاي کنترل غیرخطی  

  دکتر محبوبی

  کالس شهید کالهدوز

  اقتصاد مهندسی**

  دکتر رضایی

 کالس شهید عراقی

*سیستمهاي کنترل 

  غیرخطی

  بیدکتر محبو

  کالس شهید کالهدوز

  دوشنبه

 

  2آز. سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 1گروه                      

  2آز. سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

  2گروه 

 

  2آز. سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

  2گروه 

14- 30/12 

  کنترل صنعتی*

  دکتر اکبري

 کالس شهید کالهدوز

  تصاد مهندسیاق سه شنبه

  دکتر رضایی

 کالس شهید عراقی

  آز کنترل صنعتی 

  1گروه 

  دکتر زینالی

 

  آز. ابزار دقیق

  1گروه 

 مهندس عزیزیان

  آز. ابزار دقیق

  2گروه 

  مهندس عزیزیان

  آز کنترل صنعتی

  2گروه 

  دکتر زینالی

       چهارشنبه

  

  

 

  ابزار دقیق **

  دکتر بدري

 کالهدوز کالس شهید

  ار دقیقابز

  دکتر بدري

 کالس شهید کالهدوز

  جمع واحدها

 

       پنجشنبه واحد 16

  . 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

  97 -98 قدرت  نیمسال دوم -ه  برنامه هفتگی دانشجویان     ترم هشتم     کارشناسی رشته مهندسی برقمشخصات اصلی دروس مندرج در برنام

  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 

 

 4113001  

4113040  

4113044  

4113039  

4113871  

   

   

  اقتصاد مهندسی 

  قیق در عملیات  مبانی تح

  تولید انرژي الکتریکی 

  ماشین هاي الکتریکی مخصوص   

  2آز. سیستمهاي دیجیتال 
  

  

  

3  

3  

3  

3  

1  

   

 

        شنبه

  یکشنبه

 

  ماشین هاي الکتریکی مخصوص   

  دکتر عزیزیان

  کالس شهید زین الدین

  

  *اقتصاد مهندسی*

  دکتر رضایی

 کالس شهید عراقی

  مبانی تحقیق در عملیات

  دکتر هجري

 زین الدین کالس شهید

  دوشنبه

 

  2آز. سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

 1گروه 

  تولید انرژي الکتریکی

  دکتر اسالمی

 کالس شهید زین الدین

  *مبانی تحقیق در عملیات

  دکتر هجري

 کالس شهید کالهدوز

**ماشین هاي الکتریکی 

  مخصوص

  دکتر عزیزیان

  2آز. سیستم هاي دیجیتال  کالس شهید بابایی

  مهندس محمودي

  3گروه 

14- 30/12  

  2آز. سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

  2گروه 

  **تولید انرژي الکتریکی

  دکتر اسالمی

  کالس شهید کالهدوز

  اقتصاد مهندسی سه شنبه

  دکتر رضایی

 کالس شهید عراقی

   

   چهارشنبه

 

   

  جمع واحدها

 
 نبهپنجش 13

      

  . 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

  97 - 98 مخابرات  نیمسال دوم  -سی برقمشخصات اصلی دروس مندرج در برنامه  برنامه هفتگی دانشجویان     ترم هشتم     کارشناسی رشته مهند

  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  

6  

7 

9  

10  

4113019  

4113001  

4113880  

4113082  

4113083  

4113843  

4162911  

4113871  

4113818  

  شبکه هاي مخابراتی

  اقتصاد مهندسی 

  دیجیتال آز. مخابرات

  مخابرات سلولی

  واقعیت مجازي 

  آز. پردازش سیگنال هاي دیجیتال  

  انقالب اسالمی ایران

  2 آز. سیستم هاي دیجیتال

    آز. مدارهاي مخابراتی

3  
  

3  

1  

3  

3  
  

1  

2  

1   

1 

  واقعیت مجازي شنبه

  دکتر ابراهیم نژاد

  کالس شهید قندي

پردازش سیگنالهاي . آز 

  دیجیتال

 دکتر ابراهیم نژاد

  مخابرات سلولی

  دکتر آذغانی

 قندي کالس شهید

  ایرانانقالب اسالمی 

  یکشنبه

 

  * واقعیت مجازي*  

  دکتر ابراهیم نژاد

  بابائی کالس شهید

  *اقتصاد مهندسی*

  دکتر رضایی

 کالس شهید عراقی

  

  دوشنبه

 

  2آز. سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي 

 1گروه 

  2آز. سیستم هاي دیجیتال 

  هندس محمودي م

 2گروه 

 آز. مدارهاي مخابراتی

 دکتر نجفی اقدم

 

  2آز. سیستم هاي دیجیتال 

  مهندس محمودي

  3گروه 

14 – 30/12  

  اقتصاد مهندسی سه شنبه

  دکتر رضایی

  کالس شهید عراقی

  شبکه هاي مخابراتی 

  دکتر ابراهیمی

  قندي کالس شهید 

30/13 - 30/10 

   

    چهارشنبه

  

  

  

  ** مخابرات سلولی

  دکتر آذغانی

  کالس شهید بابایی 

آز. مخابرات 

  دیجیتال

  دکتر آذغانی

  

 

  جمع واحدها
 

       پنجشنبه واحد 18

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

  


