
  دانشکده مهندسي برق    دانشگاه صنعتي سهند  

 98 -99سال تحصيلي دوم نيمسال                      برنامه هفتگي دانشجويان     ترم دوم     کارشناسي رشته مهندسي برق    مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 16 - 18  14 -16 10:30 -12:30 8:30 -10:30 روزهاي هفته واحد نام درس شماره درس رديف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

4162102 

4162103 

4162111 

4162501 

 4162927 

 4162915 

4162723  

  

 2رياضي 

 معادالت ديفرانسیل

 2فیزيک 

 گروه( 4کارگاه عمومي)

 اخالق اسالمي 

 2تربیت بدني  

 زبان انگلیسي
   

      

3 

3 

3 

1 

2 

 1 

3 
 

 شنبه
 

 1گروه  2فیزيک 

 دکتر شعباني

 ستاري ید کالس شه

 1گروه         2رياضي 

 دکتر ايالتي

 ستاري کالس شهید

 پسران 2تربیت بدني 

 ) والیبال(
 گارگاه عمومي

 4گروه 

 6گروه 2رياضي 

 دکتر  فرضي

 زين الدين کالس شهید 

 6گروه   2فیزيک 

 دکتر شعباني

 زين الدينکالس شهید 

 گارگاه عمومي

 3گروه 

 يکشنبه
 

 1انسیل گروه معادالت ديفر

 دکتر میرزايي
 ستاري کالس شهید

 خواهران 2تربیت بدني 

 ) بدمینتون(

30/11- 30 /10       

 1گروه   زبان انگلیسي 

 خانم مظفرزاده

 ستاري  کالس شهید

  

 2معادالت ديفرانسیل گروه 

 دکتر افراشته

 زين الدينکالس شهید 

 خواهران 2تربیت بدني 

 ) بدمینتون(

30/12- 30 /11 

 زبان انگلیسي 

 2گروه 

 خانم خدادوست

 زين الدين کالس شهید 
 گارگاه عمومي

 6گروه 

 دوشنبه
 

 خواهران 2تربیت بدني 

  ) بدمینتون(

 خواهران 2تربیت بدني 

 ) والیبال( 

  

 کارگاه عمومي کارگاه عمومي

 1گروه   2رياضي  سه شنبه

 ايالتيدکتر 

 عراقي کالس شهید

 1گروه  2فیزيک 

 دکتر قره شعباني

 ستاريکالس شهید 

 1گروه   معادالت ديفرانسیل 

 دکتر میرزايي

 ستاريکالس شهید 

 1گروه  *زبان انگلیسي 

 خانم مظفرزاده

 ستاريکالس شهید 

 12گروه    گارگاه عمومي

 6گروه  2فیزيک 

 قره شعبانيدکتر 
 زين الدين کالس شهید

 6 گروه  2 رياضي

 دکتر ايالتي
 زين الدينکالس شهید 

 2گروه   معادالت ديفرانسیل 

 دکتر افراشته

 زين الدين کالس شهید

 2گروه  **زبان انگلیسي 

 خانم خدادوشت

 زين الدينکالس شهید 

 1گروه  اخالق اسالمي چهارشنبه

 استاد مرادپور

 مهندسي پزشکي  16کالس

 اخالق اسالمي

 2گروه 

 ادپوراستاد مر
 مهندسي پزشکي 16کالس

  پسران )فوتسال(  2تربیت بدني 

 خواهران 2تربیت بدني 

 ) بدمینتون(
پسران   2تربیت بدني 

 )بدمینتون(
 خواهران 2تربیت بدني 

 )والیبال(

 واحد 16 جمع واحدها
     پنجشنبه

 ره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوم. دروس تک  ستااين دروس يک هفته در میان ارائه مي شود  * 



 دانشکده مهندسي برق   دانشگاه صنعتي سهند 

 98 -99سال تحصيلي دوم نيمسال           برنامه هفتگي دانشجويان     ترم چهارم     کارشناسي رشته مهندسي برق  مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 نام درس شماره درس رديف
 

 16 - 18  14 -16 10:30 -12:30 8:30 -10:30 روزهاي هفته واحد

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 

8  

9 

 10 

11 

12 

  

 
 

4113036 

4113032 

4113027 

4113041 

4113070 

4162909 

4113022 
 

 

 

4142829 

 4142026 

4142025 

4142031 

 ( گروه1) 1هاي الکتريکي  ماشین 

 گروه( 2) 1 الکترونیک
 

 2مدارهاي الکتريکي 
 

 سیگنالها و سیستمها 
 

    1سیستمهاي ديجیتال  
 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 
 

 گروه( 2زبان تخصصی)

 گروه( 5گیري و مدار) آز. اندازه

 گروه(1)  1مدارهاي الکتريکي 

 گروه(1)رياضي مهندسي 

 گروه( 1الکترومغناطیس) 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

2 
 

 

1 

     3 

3 

3 

 1گروه   2مدارهاي الکتريکي  شنبه

 کتر محبوبيد

 کالس شهید  عراقی

 1گروه    1الکترونیک 

 دکتر بهرامي

 کالس شهید  عراقی

 سیگنالها و سیستم ها

 دکتر خسروجردي

 ستاری کالس شهید

 2گروه  1الکترونیک 

 دکتر بهرامي

 کالس شهید  عراقی

 يکشنبه
 

    1مدارهاي الکتريکي  

 دکتر  کاظم زاده 
 کالس شهید عراقي

 1لکتريکي ماشین هاي ا

 دکتر عزيزيان

 کالس شهید  عراقی

 **الکترومغناطیس

 دکتر حبیب زاده

 کالس شهید بابايي

  

  1*مدارهاي الکتريکي  

 دکتر کاظم زاده    

 کالس شهید  زين الدين

 آز. اندازه گیر و مدار

 1گروه 

 دکتر اسالمي

 دوشنبه
 

 2مدارهاي الکتريکي 

 2گروه 

 دکتر محبوبي
 س شهید  عراقیکال

  

    1سیستمهاي ديجیتال  *

 دکتر فرجی

 کالس شهید  عراقی

 زبان تخصصي 

 دکتر نوري

 1گروه 

 کالس شهید  عراقی

 

 

 
 

 زبان تخصصي

 دکتر نوري

 2گروه 
 کالس شهید عراقی

 1ماشین هاي الکتريکي  **

 دکتر عزيزيان

 کالس شهید  عراقی

 آز. اندازه گیر و مدار

 3ه گرو

 30/12 -14 دکتر هجري

 سیگنالها و سیستم ها سه شنبه

 دکتر خسروجردي

 ستاریکالس شهید 

 ریاضی مهندسی

 دکتر صادقی

 کالس شهید کالهدوز

 ریاضی مهندسی

 دکتر صادقی

 کالس شهیدکالهدوز

    1سیستمهاي ديجیتال 

 دکتر فرجي

 کالس شهید عراقی

 آز. اندازه گیر و مدار

 4گروه 

 کتر اسالميد

 تاريخ تحلیلي صدر اسالمي چهارشنبه

 5گروه 

 استاد روحاني

  3کالس پلیمر 

  

 تاريخ تحلیلي صدر اسالمي

 6گروه 

 استاد روحاني

  3کالس پلیمر 

  
 

 الکترومغناطیس  

 دکتر حبیب زاده
 کالس شهید عراقي

 جمع واحدها
 

 پنجشنبه واحد 26
     

 . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دومان ارائه مي شوداين دروس يک هفته در می  *

 

 



 دانشکده مهندسي برق -    دانشگاه صنعتي سهند 

 98 -99ل تحصيلي سادوم نيمسال      الکترونیک  –کارشناسي رشته مهندسي برق     ششم  برنامه هفتگي دانشجويان     ترم  مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 نام درس شماره درس رديف
 

 16 – 18  14 -16 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 
 

 4113043 

4113071 

 4113052 
 4113842 

       4162911    

 4113832 

4113852 
 4113049 

 

 4113017 
 

 

 4113016 

4113034 

4113042 

4113037 

4113870 

  پردازش سیگنالهاي ديجیتال 

 2سیستم هاي ديجیتال 

 مدارهاي پالس و ديجیتال  
 گروه(2)آز. سیستمهاي کنترل خطي 

 

 انقالب اسالمي 
   

 گروه( 3آز. الکترونیک)

 آز. مدارهاي پالس و ديجیتال
 

 کاربرد هاي الکترونیک نوري
  

   1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي 
 

 

 

 ول سیستمهاي مخابراتياص 
 

 2الکترونیک 

 سیستمهاي کنترل خطي
 

 2ماشین هاي الکتريکي 
 گروه( 3) 1آز. سیستمهاي ديجیتال 

3 
3 

3 

 1 

2 

 1 

1 

3  
 

3 
 

3 

2 

3 
 

2 

1 

 سیستمهاي کنترل خطي شنبه

 دکتر خسروجردي

 کالس شهید کالهدوز

 مدارهاي پالس و ديجیتال

 دکتر پورمند

 کالس شهید بابايي

 سیگنالهاي ديجیتالپردازش 

 دکتر صداقی

 کالس شهید کریمی

 2ماشین هاي الکتريکي 

 دکتر وارثي

 کالس شهید کالهدوز

   1گروه    آز. الکترونیک برق

 دکتر جعفرنژاد 

 يکشنبه
 

 2الکترونیک 

 دکترنجفي افدم

 کالس شهید کالهدوز

  

 2سیستمهاي ديجیتال 

 1گروه 

 مهندس محمودي

 کالهدوزکالس شهید 

 * پردازش سیگنالهاي ديجیتال

 دکتر صداقی

 کالس شهید کریمی

 2*الکترونیک 

 دکترنجفي افدم

 کالس شهید کالهدوز

 آز. الکترونیک 

 دکتر نجفي اقدم

14 =30/12 

 اصول سیستمهاي مخابراتي   **

 دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کریمی

 مدارهاي پالس و ديجیتال **

 دکتر پورمند

 عراقیس شهید کال

 دوشنبه
 

 اصول سیستمهاي مخابراتي   

 دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کریمی

 سیستمهاي کنترل خطي

 دکتر خسروجردي

 کالس شهید کالهدوز

تحلیل سیستم هاي انرژي 

   1الکتريکي 

 دکتر کاظم زاده

 کالس شهید کالهدوز
 

 2آ. کنترل خطي گروه 

 مهندس ابراهیمي

 2ديجیتال  سیستمهاي

 مهندس محمودي

 2گروه 

 کالس شهید ستاري

 1آ. کنترل خطي گروه 

 مهندس ابراهیمي

 2**سیستمهاي ديجیتال 

 مهندس محمودي

 1گروه 

 کالس شهید  کشوري

تحلیل سیستم هاي انرژي  * سه شنبه

   1الکتريکي 

 دکتر کاظم زاده

 کالس شهید کالهدوز

 ( 5انقالب اسالمي  )گروه 

 استاد شکري

 3کالس پلیمر 

 انقالب اسالمي

 2گروه 

 استاد شکري

  

 2**سیستمهاي ديجیتال 

 2گروه 

 مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز
  1آز. سيستمهای دیجيتال 

 1گروه 

  دکتر فرجي

 کاربرد هاي الکترونیک   چهارشنبه

  دکتر نوري 

 کالس شهید کالهدوز

رونیک دکتر کاربرد هاي الکت **

 نوري

 کالس شهید کالهدوز

14- 30/12 

 

 (3) گروه 1آز. سیستمهاي ديجیتال 

 دکتر جعفرنژاد



 جمع واحدها
 

 پنجشنبه واحد31
     

 . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماين دروس يک هفته در میان ارائه مي شود  *

 
 

 

 سي برقدانشکده مهند

 98 -99سال تحصيلي دوم نيمسال قدرت             -کارشناسي رشته مهندسي برق    ششم  برنامه هفتگي دانشجويان     ترم  مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 نام درس شماره درس رديف
 

 14 -16 10:30 -12:30 8:30 -10:30 روزهاي هفته واحد
 18 – 16 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11  

 

12 

13 

14 

15 

 4113071 
4113060 

4113063 

4113842 

4113836 
 

4113038 

4113081 
 

       4162911    

4113832 
 

 4113017 

 4113016 
 

 4113034 

4113042 

4113027 

4113870 

 2سیستم هاي ديجیتال  
  2تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي 

 الکترونیک صنعتي  
 (گروه 2آز. سیستمهاي کنترل خطي)

 گروه( 4)1آز. ماشین هاي الکتريکي 

 3ماشین هاي الکتريکي 

 تاسیسات الکتريکي

 انقالب اسالمي ايران  

 گروه( 3آز. الکترونیک)
 

 1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي 
 

 اصول سیستمهاي مخابراتي
 

 

  2الکترونیک 

 سیستمهاي کنترل خطي
 

 2 يماشین هاي الکتريک
 گروه( 3) 1آز. سیستمهاي ديجیتال 

3 
3 

3 

1 

1 
3 

3 

 2 

1 

3  

3  

2  

3 
 

2  

1 

 سیستمهاي کنترل خطي شنبه

 دکتر خسروجردي

 کالس شهید کالهدوز

 **تاسیسات الکتريکي

 دکتر وارثي

 کالس شهید کالهدوز 

 الکترونیک صنعتي

 وارثيدکتر 

 زين الدينکالس شهید 

14- 30/12 

 2ماشین هاي الکتريکي 

 دکتر وارثي
 کالس شهید کالهدوز 

 آز. الکترونیک برق

1گروه     

جعفرنژاد  دکتر    

 يکشنبه
 

 2الکترونیک 

 دکترنجفي افدم
 کالس شهید کالهدوز

 2سیستمهاي ديجیتال 

 مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

 3ماشین هاي الکتريکي  *

 دکتر خوشخو

 کشوري کالس شهید

 2*الکترونیک 

 دکترنجفي افدم

 کالس شهید کالهدوز

 1آز. ماشین 

 1گروه  
 دکتر خوشخو

  

 1آز. ماشین 

 دکتر خوشخو

            14- 30/12 

 اصول سیستمهاي مخابراتي   **

 دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کريمي

**تحلیل سیستم هاي انرژي 

 2الکتريکي 

 دکتر کاظم زاده

 بابايي کالس شهید 

 آز. الکترونیک

 دمدکتر نجفي اق

14 =30/12 
 دوشنبه

 

 اصول سیستمهاي مخابراتي  
 دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کریمی

 سیستمهاي کنترل خطي

 دکتر خسروجردي
 کالس شهید کالهدوز

   1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي 

 دکتر کاظم زاده 

 کالس شهید کالهدوز

تحلیل سیستم هاي انرژي 

 2الکتريکي 

 دکتر کاظم زاده

 الس شهید کالهدوزک

 2سیستمهاي ديجیتال 
 مهندس محمودي

 2گروه 

 کالس شهید ستاري

 1آز. ماشین 

 3گروه 

 دکتر خوشخو

 1آ. کنترل خطي گروه 
 مهندس ابراهیمي

 2آ. کنترل خطي گروه 
 مهندس ابراهیمي

 2*سیستمهاي ديجیتال *
 مهندس محمودي

 1گروه 

 کشوري کالس شهید



   1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي * سه شنبه

 دکتر کاظم زاده

 کالس شهید کالهدوز

 ( 5انقالب اسالمي  )گروه 

 استاد شکري

 3کالس پلیمر 

 انقالب اسالمي

 2گروه 
 استاد شکري

 2**سیستمهاي ديجیتال 

 2گروه 

 مهندس محمودي

 *الکترونیک صنعتي کالس شهید کالهدوز

 دکتر وارثي

  راقيکالس شهید ع

 (1) گروه 1آز. سیستمهاي ديجیتال 

   دکتر  فرجي

 1آز. ماشین  چهارشنبه

 4گروه  
 دکتر خوشخو

 تاسیسات الکتريکي 

 دکتر وارثي
 کالس شهید عراقی

 3ماشین هاي الکتريکي  

 دکتر خوشخو

 کالس شهید  بابایی 

 

  1آز. سیستمهاي ديجیتال 

 (3) گروه

 اددکتر جعفرنژ
  

 جمع واحدها
 

 پنجشنبه واحد 34
     

 . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماين دروس يک هفته در میان ارائه مي شود  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشکده مهندسي برق -   دانشگاه صنعتي سهند 

 98 -99سال تحصيلي دوم نيمسال         کنترل  –کارشناسي رشته مهندسي برق      ششم  شجويان     ترم برنامه هفتگي دان  مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 نام درس شماره درس رديف
 

 16 – 18  14 -16 10:30 -12:30 8:30 -10:30 روزهاي هفته واحد

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
 

10  
 

11 

12  

13 

 4113071 

4113063 

4113004 

4113065 

4113842 
4162911 

4113832 

 4113017 

 4113016 

 4113034 

4113042 

4113027 

4113870 

 2سیستم هاي ديجیتال  

 الکترونیک صنعتي

 جبر خطي
 اتوماسیون صنعتي

 گروه( 2آز. سیستمهاي کنترل خطي)

 انقالب اسالمي ايران 

 گروه( 3آز.الکترونیک) 
 1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي 

 

 اصول سیستمهاي مخابراتي
 

 گروه( 1) 2الکترونیک  
 

 سیستمهاي کنترل خطي

 2ماشین هاي الکتريکي 
 گروه( 3) 1آز. سیستمهاي ديجیتال 

 

3 

3  

 3 
3 

 1 

2 

1 

 3 

3 

2  

3 

2 

1 

 سیستمهاي کنترل خطي شنبه

 دکتر خسروجردي

 کالس شهید کالهدوز

 جبر خطي

 دکتر خسروجردي

 کشوری کالس شهید

 الکترونیک صنعتي

 وارثيدکتر 

 ید زین الدینکالس شه

14- 30/12 

 2ماشین هاي الکتريکي 
 دکتر وارثي

 کالس شهید کالهدوز

1گروه   آز. الکترونیک برق    

دکتر جعفرنژاد    

 يکشنبه
 

 2الکترونیک 

 دکترنجفي افدم

 کالس شهید کالهدوز 

  

 2سیستمهاي ديجیتال 

 1گروه 

 مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

 نعتياتوماسیون ص *

 دکتر زينالي

 کالس شهید کالهدوز

 2*الکترونیک 

 دکترنجفي افدم

 کالس شهید کالهدوز

 آز. الکترونیک 

 دکتر نجفي اقدم

14 =30/12 

 اصول سیستمهاي مخابراتي   **

 دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کریمی

 **جبر خطي

 دکتر خسروجردي

 کالس شهید کالهدوز

 دوشنبه
 

 مهاي مخابراتياصول سیست   
 دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کریمی

 سیستمهاي کنترل خطي

 دکتر خسروجردي
 کالس شهید کالهدوز

   1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي 

 دکتر کاظم زاده

 کالس شهید کالهدوز

 2آ. کنترل خطي گروه 
 مهندس ابراهیمي

 2سیستمهاي ديجیتال 
 مهندس محمودي

 2گروه 

 ستاري کالس شهید

 1آ. کنترل خطي گروه 
 مهندس ابراهیمي

 2سیستمهاي ديجیتال **

 1گروه 
 مهندس محمودي

 کشوري کالس شهید

   1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي  * سه شنبه

 دکتر کاظم زاده

 کالس شهید کالهدوز

 (5انقالب اسالمي  )گروه 

 استاد شکري

 3کالس پلیمر 

 (2انقالب اسالمي   )گروه 
 استاد شکري

 2**سیستمهاي ديجیتال 

 2گروه 

 مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

 الکترونیک صنعتي *

 دکتر وارثي

 کالس شهید  عراقی

 ( 1) گروه  1آز. سیستمهاي ديجیتال 

 دکتر  فرجي

 اتوماسیون صنعتي چهارشنبه

 دکتر زينالي

 عراقی کالس شهید 

  

 ( 3) گروه 1یتال آز. سیستمهاي ديج

  دکتر جعفرنژاد

  

  

 جمع واحدها
 

 پنجشنبه واحد 30
    

 . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماين دروس يک هفته در میان ارائه مي شود  *



 دانشکده مهندسي برق/    دانشگاه صنعتي سهند

 98 -99سال تحصيلي دوم نيمسال  مخابرات  –مه هفتگي دانشجويان     ترم  ششم      کارشناسي رشته مهندسي برق برنا مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه

 نام درس شماره درس رديف
 

روزهاي  واحد

 هفته

10:30- 8:30 
 

12:30- 10:30 16- 14  18 - 16 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9   
 

10 

11 

12 

13 

14 

 4113071 

4113043 

4113050 

 4113052 

4113842 

4113080 
 

 4162911 

4113832 

 4113017 

4113016 
 

 4113034 

4113042 

4113027 

4113870 

 2سیستم هاي ديجیتال 
 پردازش سیگنالهاي ديجیتال

 میدان ها و امواج

 مدارهاي پالس و ديجیتال
 گروه( 2آز. سیستمهاي کنترل خطي)

 مخابرات ديجیتال
 

 انقالب اسالمي ايران

 ه(گرو 3آز.الکترونیک)
 

 1 تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي

 اصول سیستمهاي مخابراتي
 

 2الکترونیک 

 سیستمهاي کنترل خطي

 2ماشین هاي الکتريکي 
 گروه( 3) 1آز. سیستمهاي ديجیتال 

3 

3 

3 

3 

1 

3 
 

2 

1 
3 

3 

2 

3 

2 

1 

 سیستمهاي کنترل خطي شنبه

   دکتر خسروجردي

 کالس شهید کالهدوز

 مدارهاي پالس و ديجیتال

 کتر پورمندد

 کالس شهید  بابايي

 پردازش سیگنالهاي ديجیتال 

 دکتر صداقی

 کالس شهید کریمی

 2ماشین هاي الکتريکي 
 دکتر وارثي

 کالس شهید کالهدوز

 آز. الکترونیک برق

1گروه     

دکتر جعفرنژاد    

 يکشنبه
 

 2الکترونیک 

   دکترنجفي افدم

 کالس شهید کالهدوز

 2تال سیستمهاي ديجی

 مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز

 پردازش سیگنالهاي ديجیتال *

 دکتر صداقی

 کالس شهید کریمی

 2*الکترونیک 

 دکترنجفي افدم
 کالس شهید کالهدوز

 آز. الکترونیک 

 دکتر نجفي اقدم

14 =30/12 

 اصول سیستمهاي مخابراتي   **
 دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کریمی

 پالس و ديجیتالمدارهاي  **

 دکتر پورمند
 عراقي کالس شهید

 دوشنبه
 

 اصول سیستمهاي مخابراتي   
  دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید کريمي

 سیستمهاي کنترل خطي

 دکتر خسروجردي
 کالس شهید کالهدوز

   1تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي 

 دکتر کاظم زاده

 کالس شهید  کالهدوز

 2آ. کنترل خطي گروه 
 مهندس ابراهیمي

 2سیستمهاي ديجیتال 
 مهندس محمودي

 2گروه 

 کالس شهید ستاري

 1آ. کنترل خطي گروه 
 مهندس ابراهیمي

 2سیستمهاي ديجیتال **
 مهندس محمودي

 1گروه 

 کشوري کالس شهید

   1*تحلیل سیستم هاي انرژي الکتريکي  سه شنبه

  دکتر کاظم زاده

 کالس شهید  کالهدوز

 5قالب اسالمي گروه ان

 استاد شکري

 3کالس پلیمر 

 انقالب اسالمي

 2گروه 

 استاد شکري

 2سیستمهاي ديجیتال **

 2گروه 

 مهندس محمودي

 کالس شهید کالهدوز
 (1ه ) گرو 1آز. سیستمهاي ديجیتال 

  
  دکتر  فرجي

 *مخابرات ديجیتال

 دکتر آذغاني

 کالس  شهیدکريمي
   آ

   



  یدان ها و امواجم چهارشنبه

 دکتر حبیب زاده
 کالس شهید کريمي

  

 مخابرات ديجیتال

  دکتر آذغاني

 کالس شهید کريمي

  **میدان ها و امواج

 دکتر حبیب زاده

 کالس شهید کريمي

 

  1آز. سیستمهاي ديجیتال 

 (3) گروه 

  دکتر جعفر نژاد 

 جمع واحدها
 

      پنجشنبه واحد 33

 . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دومهفته در میان ارائه مي شود اين دروس يک  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

         دانشگاه صنعتي سهند 

 دانشکده مهندسي برق

 98 -99سال تحصيلي دوم نيمسال  الکترونیک -برق رنامه هفتگي دانشجويان   ترم هشتم   کارشناسي رشته مهندسيب  مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه
 8:30 -10:30 روزهاي هفته واحد نام درس شماره درس رديف

 

12:30- 10:30 16- 14  18 - 16 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

   7 

4113001 

4113049 

4113818 

4113835 
  

4113871 
 

4192034  

4113076 

 اقتصاد مهندسي 
 نیک نوريوکاربردهاي الکتر

 مخابراتي آز. مدارهاي

 3آز. الکترونیک 
  

 گروه( 3) 2 آز. سیستم هاي ديجیتال
 

  Fpgaمدارهاي 

  ايهاي ريزپردازندهطراحي سیستم

  

 

  

3 

3 

1 

1 
 

1 
 

3 

3 

  Fpga مدارهاي*   شنبه

 دکتر نجفي اقدم

 کالس شهید کالهدوز

  *اقتصاد مهندسي*

  دکتر رضايي
 کالس شهید کالهدوز

 3آز. الکترونیک 

  دکتر فرجي

 يکشنبه
 

 2آز. سیستمهاي ديجیتال      

 1گروه 

 مهندسي محمودي

  

 آز. مدارهاي مخابراتي

 دکتر نجفي اقدم

 دوشنبه
 

  اقتصاد مهندسي

  دکتر رضايي

 کالس شهید کالهدوز

هاي طراحي سیستم

 ايريزپردازنده

 مهندس محمودي

 کالس شهید کشوري

  Fpgaمدارهاي 

 مدکتر نجفي اقد

 کالس شهید بابايي 

  

 2آز. سیستمهاي ديجیتال 

 3گروه 

 مهندسي محمودي

هاي طراحي سیستم**  سه شنبه

 ايريزپردازنده

 مهندس محمودي

 کالس شهید کشوري

     

  چهارشنبه

 
 

 کاربردهاي الکترونیک نوري

 دکتر نوري

 کالس شهید کالهدوز
 

** کاربردهاي  

 الکترونیک نوري

 دکتر نوري

 کالس شهید کالهدوز  

14- 30/12 

 

 جمع واحدها
 

 پنجشنبه واحد 15
 

 

 
 

    

 . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماين دروس يک هفته در میان ارائه مي شود  *



 

 دانشکده مهندسي برق -  دانشگاه صنعتي سهند

 98 -99سال تحصيلي دوم نيمسال کنترل -نامه  برنامه هفتگي دانشجويان     ترم هشتم     کارشناسي رشته مهندسي برقمشخصات اصلي دروس مندرج در بر

 8:30 -10:30 روزهاي هفته واحد نام درس شماره درس رديف

 

12:30- 10:30 16- 14  18 - 16 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 4113001 

4142650 

4113045 

4113871 

4113878 

4113066 

4142845 

 4142850 

 اقتصاد مهندسي 

 ابزار دقیق
 کنترل غیر خطيسیستمهاي 

 

 گروه( 3) 2 آز. سیستم هاي ديجیتال

 آز. سیستمهاي کنترل ديجیتال

 کنترل صنعتي 
 آز. کنترل صنعتي 

 

   آز. ابزار دقیق
  

   

 
  

 

 

3 

3 

3 
 

 1 

1 

3 

1 
 

1 

  *اقتصاد مهندسي*     شنبه

  دکتر رضايي

 زکالس شهید کالهدو

  ابزار دقیق

 دکتر بدري
 کالس شهید زین الدین

 يکشنبه
 

آز. سیستمهاي کنترل   

 ديجیتال

  دکتر اکبري

آز. سیستمهاي 

 2ديجیتال 

 1گروه 

 مهندسي محمودي 

 

 دوشنبه
 

  اقتصاد مهندسي

 دکتر رضايي         

 کالس شهید کالهدوز

  
 

  کنترل صنعتي

 دکتر اکبري
 کالس شهید   کشوري

 ابزار دقیق **

  دکتر بدري

 کالس شهید زين الدين

  
 2آز. سیستمهاي ديجیتال 

 3گروه 

 مهندسي محمودي

  کنترل صنعتي ** سه شنبه

 دکتر اکبري
  کالس شهید کشوري

  
 

 آز. کنترل صنعتي 

 2گروه 

 دکتر زينالي

14- 30/12 

  
  

 آز. ابزار دقیق

16- 14 

      چهارشنبه

 

 
 

    

 جمع واحدها
 

      پنجشنبه واحد 16

 . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوماين دروس يک هفته در میان ارائه مي شود  *
 



 دانشکده مهندسي برق -- دانشگاه صنعتي سهند

 98 -99سال تحصيلي دوم نيمسال  قدرت-رم هشتم     کارشناسي رشته مهندسي برقمشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه  برنامه هفتگي دانشجويان     ت
 8:30 -10:30 روزهاي هفته واحد نام درس شماره درس رديف

 

12:30- 10:30 16- 14  18 - 16 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 4113001 

4113040 
4113044 

4113039 

4113871 
4142866 

 4113838 

 اقتصاد مهندسي 

 لیات  مباني تحقیق در عم

 تولید انرژي الکتريکي 
 ماشین هاي الکتريکي مخصوص   

 گروه( 3) 2 آز. سیستم هاي ديجیتال

 آز. الکترونیک صنعتي
 

 2آز.  ماشین هاي الکتريکي 

   

 

3 

3 

3 

3 

1 

 1 
 

ماشین هاي الکتريکي  شنبه

 مخصوص  

 دکتر عزيزيان
 کالس شهید کشوری

  *اقتصاد مهندسي* 

 دکتر رضايي
 الهدوزکالس شهید ک

 

 يکشنبه
 

 تولید انرژي الکتريکي    

 دکتر اسالمي

 کالس شهید کشوري

آز. سیستمهاي  

 2ديجیتال 

 1گروه 

 مهندسي محمودي

   

 دوشنبه
 

  اقتصاد مهندسي

  دکتر رضايي

 کالس شهید کالهدوز

*ماشین هاي الکتريکي 

 مخصوص  

  دکتر عزيزيان 

 کالس شهیدکریمی

 2ال آز. سیستمهاي ديجیت

 3گروه 

  مهندسي محمودي

  

 تولید انرژي الکتريکي  **

 دکتر اسالمي

 کالس شهید زین الدین

 آز. الکترونيک صنعتي  سه شنبه

 دکتر عزیزیان و 

 دکتر وارثي 
  

آز.  ماشین هاي   

 2الکتريکي 

 دکتر خوشخو

     چهارشنبه

 جمع واحدها
 

 پنجشنبه واحد14
     

 . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دومدروس يک هفته در میان ارائه مي شود اين  *

 



 

         دانشگاه صنعتي سهند

 دانشکده مهندسي برق

 98 -99سال تحصيلي دوم نيمسال   مخابرات -مشخصات اصلي دروس مندرج در برنامه  برنامه هفتگي دانشجويان     ترم هشتم     کارشناسي رشته مهندسي برق
 8:30 -10:30 روزهاي هفته واحد نام درس شماره درس رديف

 

12:30- 10:30 16- 14  18 - 16 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

4113075 

4113001 

4113880 
4113082 

4113843 

 4113871 

4113818 

 کامپیوتري شبکه هاي 

 اقتصاد مهندسي 

 آز. مخابرات ديجیتال

 مخابرات سلولي
 

 آز. پردازش سیگنال هاي ديجیتال  
 

 گروه( 3) 2 آز. سیستم هاي ديجیتال 

   آز. مدارهاي مخابراتي

3 
 

3 

1 

3 
 

1 

1 

1 

  *اقتصاد مهندسي*   شنبه

 دکتر رضايي

 کالس شهید کالهدوز

  

 يکشنبه
 

  کامپیوتري  شبکه هاي  

 دکتر ابراهیمي

 زين الدين شهید کالس

آز. سیستمهاي  

 2ديجیتال 

 1گروه 

 مهندسي محمودي

 

آز. مدارهاي 

 مخابراتي

 دکتر نجفي اقدم

 دوشنبه
 

 اقتصاد مهندسي 

 دکتر رضايي

 کالس شهید کالهدوز

هاي  ش سیگنالدازآز. پر

 تالیديج

  دکتر ابراهیم نژاد

آز. سیستمهاي  

 2ديجیتال 

 3گروه 

 مهندسي محمودي

  

 *مخابرات سلولي سه شنبه

 اني  دکتر آذغ

 کالس شهید بابايي

  آز. مخابرات ديجیتال

  دکتر آذغاني

  کامپیوتري  شبکه هاي**

  دکتر ابراهیمي
 کالس شهید کريمي

  

 مخابرات سلولي چهارشنبه

 دکتر آذغاني  

  کالس شهید قندي
 

     

 جمع واحدها
 

      پنجشنبه واحد 13

 وس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوم. دراين دروس يک هفته در میان ارائه مي شود  *


