
 مهندسي برقبرنامه هفتگي آزمایشگاههای دانشکده      

   98 -99 سال تحصيليدوم در نيمسال         

 16 -18 14 – 16  10:30 -12:30 8:30 -10:30 روزهای هفته

 آز. الکترونیک برق شنبه

1گروه     
  دکتر جعفرنژاد

 آز. مبانی برق مکانیک  

 باهری فردمهندس 

2گروه   

 3آز. الکترونیک 
 کتر فرجید

   یکشنبه

  
 

آز. سیستمهای کنترل 

 دیجیتال

 دکتر اکبری

 آز. اندازه گیر و مدار

 1گروه 

  دکتر اسالمی

  
  

 آز. الکترونیک پزشکی
 1گروه 

 دکتر بهرامی

 2آز. سیستمهای دیجیتال  

 1گروه 

 مهندسی محمودی

 رونیک آز. الکت

 دکتر نجفی اقدم

14- 30/12 

 ی آز. مدارهای مخابرات

 دکتر  نجفی اقدم

 آز. الکترونیک پزشکی  دوشنبه
 2گروه 

  دکتر پورمند

 آز. اندازه گیر و مدار 
 3گروه 

 دکتر هجری

14- 30/12 

 1آز. کنترل خطی  گروه    

 مهندس ابراهیمی

2آز. کنترل خطی  گروه     

 مهندس ابراهیمی

 آز. پرادزش سیگنال دیجتال
 دکتر ابراهیم نژاد

 ک پزشکیآز. الکترونی
 3گروه 

 دکتر  پورمند 

آز. مدارهای پالس و 

 دیجيتال

 دکتر پورمند

 1آز. ماشین 

  3گروه  

  دکتر خوشخو

 2آز. سیستمهای دیجیتال  

 3گروه 

 مهندسی محمودی

 آز. اندازه گیر و مدار

 پزشکی

 دکتر اسالمی

 



 آز. اندازه گیر و مدار سه شنبه

 4گروه 

  دکتر اسالمی

  1جیتال آز. سیستمهای دی

 1گروه

 دکتر  فرجی
  

  

 آز. کنترل صنعتی 

 2گروه 

 دکتر زینالی

14- 30/12 

  
 

   

 2آز.  ماشین های الکتریکی 

 دکتر خوشخو

 آز. الکترونيک صنعتي 

 دکتر عزیزیان و دکتر وارثي
 

 آز. مبانی برق مکانیک 

 مهندس  ابراهیمی

3گروه   

 آز. ابزرا دقیق

 مهندس عزیزیان

16- 14 

  . مخابرات دیجیتالآز

  دکتر آذغانی
  1آز. سيستمهای دیجيتال  چهارشنبه

 2گروه 

  دکتر جعفرنژاد

  1آز. سيستمهای دیجيتال  

 3گروه 

 دکتر جعفرنژاد

 

 آز. مبانی برق مواد

 مهندس باهری

 3گروه

 1آز. ماشین 

   4گروه 

   دکتر خوشخو 

 آز. اندازه گير و مدار پزشکي

 دگتر خوشخو
 ندازه گیر و مدارآز. ا

 دکتر اسالمی

 پزشکی

 پنجشنبه
  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 دانشکده مهندسی برق عراقیبرنامه هفتگی کالس شهید 

 98 -99سال تحصيلي دوم در نيمسال         

 16 -18 14 – 16  30/10 – 30/12 8/ 30 – 30/10 روز های هفته

 2های الکتریکی  مدار شنبه

 1گروه 

 دکتر محبوبی

 1گروه    1الکترونیک 

 دکتر بهرامی    

  کالس شهید عراقی

  2گروه    1الکترونیک  

 دکتر بهرامی   

 کالس شهید عراقی

  1مدارهای الکتریکی   یکشنبه

   کاظم زاده  دکتر   

  1ماشین های الکتریکی 

 دکتر عزیزیان

شبیه سازی افزاره طراحی 

 های نیم رسانا

 دکتر پورمند

و  **مدارهای پالس

 دیجیتال

 دکتر پورمند

 2مدار های الکتریکی  دوشنبه    

 2گروه 

 دکتر محبوبی

 1سیستمهای دیجیتال * 

 دکتر فرجی

 زبان تخصصی 

 1گروه 

 دکتر نوری

 زبان تخصصی

 2گروه 

  1ماشین های الکتریکی  ** دکتر نوری

 دکتر عزیزیان

 1گروه   2ریاضی  سه شنبه 

 دکتر ایالتی
 

 صنعتی الکترونیک  *

 دکتر وارثی

*کنترل محرک های 

 الکتریکی

 دکتر عزیزیان

 1سیستمهای دیجیتال  

 دکتر فرجی

 2** الکترونیک قدرت 

 دکتر هجری

 **کنترل بهینه

 دکتر محبوبی

  تاسیسات الکتریکی   چهارشنبه

 دکتر وارثی

حل تمرین مدارهای 

  1الکتریکی 
 

  الکترومغناطیس

 دکتر حبیب زاده

     پنجشنبه

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

                                         



 

 برنامه هفتگی کالس شهید کالهدوز دانشکده مهندسی برق                                                                                  
 98 -99سال تحصيلي دوم در نيمسال         

 8/ 30 – 30/10 روز های هفته
 

30/12 – 30/10  16 – 14 18- 16 

  سیستمهای کنترل خطی  شنبه

 دکتر خسروجردی

  FPGA*مدارهای 

 دکتر نجفی اقدم

 *الکترونیک نوری پیشرفته

 ر بهرامیدکت
  2ماشین های الکتریکی 

 دکتر وارثی
 **تاسیات الکتریکی

 دکتر وارثی
 **اقتصاد مهندسی 

 دکتر رضایی

  2الکترونیک  یکشنبه

 دکتر نجفی اقدم

  2سیستمهای دیجیتال 

 1گروه 

 مهندس محمودی

 *اتوماسیون صنعتی

  دکتر زینالی

  2الکترونیک  *

 دکتر نجفی اقدم

 **جبر خطی

 خسروجردی تردک

 اقتصاد مهندسی   دوشنبه

 دکتر رضایی

 سیستمهای کنترل خطی  

  دکتر خسروجردی

تحلیل سیستم های انرژی 

 1 الکتریکی

 دکتر کاظم زاده

تحلیل سیستم های انرژی 

 2 الکتریکی

 دکتر کاظم زاده

*تحلیل سیستم های انرژی  سه شنبه

 1 الکتریکی

 دکتر کاظم زاده

 ریاضی مهندسی

 ادقیدکتر ص

 کالس شهید کالهدوز

 ریاضی مهندسی

 دکتر صادقی

 کالس شهید کالهدوز

  2سیستمهای دیجتال ** 

 2گروه

 مهندس محمودی

 اتوماسیون صنعتی چهارشنبه

  دکتر زینالی

کاربرد های الکترونیک  

 نوری

 دکتر نوری

 **کاربرد های الکترونیک نوری

 دکتر نوری

14- 30/12 

  

     پنج شنبه

 دوم . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته این دروس یک هفته در ميان ارائه مي شود  *                     

 
 



 زین الدین دانشکده مهندسی برق برنامه هفتگی کالس شهید                                                           

 98 -99ال تحصيلي سدوم در نيمسال         

 30/10 – 30/12 8/ 30 – 30/10 روز های هفته
 

 16 – 14 18- 16 

  2ریاضی  شنبه

 6گروه

 دکتر  فرضی

  

  2فیزیک 

 6گروه 

 دکتر شعبانی

  

 الکترونیک صنعتی 

 دکتر وارثی

 14- 30/12 

 ابزاردقیق  

 دکتر بدری

 دیفرانسیل معادالت  یکشنبه

 2گروه  

 دکتر  افراشته

 ی کامپیوتریشبکه ها

 دکتر ابراهیمی

 زبان انگلیسی 

   2گروه 
 خانم خدادوست

 

   1مدارهای الکتریکی  *

 دکتر کاظم زاده  

 

 دوشنبه 

 کنترل مقاوم 

 دکتر خسروجردی

 *توزیع انرژی الکتریکی

 دکتر کاظم زاده

  

  

 ابزاردقیق  **

 دکتر بدری

 **تولید انرژی الکتریکی

 دکتر اسالمی

  2زیک فی سه شنبه

 6گروه 

 دکتر قره شعبانی

  

 2ریاضی 

 6گروه   

 دکتر ایالتی

  

 معادالت دیفرانسیل 

 2 گروه

 دکتر افراشته

 *زبان انگلیسی
  2 گروه  

 خانم خدادوست

 *انرزی های تجدید پذیر *

 دکتر صادقی

روش های عددی در        چهارشنبه

 الکترومغناطیس

 دکتر حبیب زاده

    

     پنجشنبه

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



 برنامه هفتگی کالس شهید کشوری دانشکده مهندسی برق                               

 98 -99سال تحصيلي دوم در نيمسال         

 8/ 30 – 30/10 روز های هفته 
 

30/12 – 30/10  16 – 14 18- 16 

  ماشین های مخصوص شنبه

 دکتر عزیزیان

 

 جبر خطی 

 دکتر خسروجردی

  نمدارهای مجتمع توان پایی

 دکتر فرجی

  

  

مبدل های روش های نوین کنترل  یکشنبه

 الکترونیک قدرت

  دکتر وارثی

 تریکیتولید انرژی الک 

 دکتر اسالمی

  3ماشین های الکتریکی *

  دکتر خوشخو

  میکروسیاالت 

 دکتر بدری

 سمینار دانشجویان دوشنبه

 تحصیالت تکمیلی 

 دکتر نوری

طراحی سیستم های 

   ریزپردازنده ای

 مهندس محمودی

  کنترل صنعتی

 دکتر اکبری
  

 2سیستمهای دیجیتال  **

 1گروه 

 مهندس محمودی

 های فوتونی  *بلور سه شنبه

 دکتر نوری 
**طراحی سیستم 

   های ریزپردازنده ای

  مهندس محمودی

 

حفاظت شبکه های توزیع انرژی 

 الکتریکی

 دکتر اسالمی

*روش های نوین کنترل 

 مبدل های الکترونیک قدرت

 **کنترل صنعتی  دکتر وارثی

 دکتر  اکبری

*حفاظت شبکه های توزیع انرژی  چهارشنبه

 الکتریکی

 دکتر اسالمی                 

 انرژی های تجدید پذیر 

 دکتر صادقی

 2گروه  
 

 جداسازی کور منایع 

 دکتر آذغانی

  

 ** انرژی های تجدید پذیر

 2گروه 

 دکتر صادقی  

        پنج شنبه

 ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دوم . دروس تک این دروس یک هفته در ميان ارائه مي شود  *                                   



            

 برنامه هفتگی کالس شهید کریمی دانشکده مهندسی برق                                                                     

 98 -99سال تحصيلي دوم در نيمسال         

 8/ 30 – 30/10 روز های هفته
 

30/12 – 30/10  16 – 14 18- 16 

  پردازش تصویر شنبه

 دکتر صداقی
  

پردازش سیگنال دیجیتال 

  پیشرفته

 دکتر صداقی

 پردازش سیگنال دیجیتال

 دکتر صداقی

 

 ارتباطات چند رسانه ای   یکشنبه

 دکتر ابراهیمی 

  

 *پردازش تصویر 

   دکتر صداقی

 *پردازش سیگنال دیجیتال

 دکتر صداقی

 ات چند رسانه ای  * ارتباط

 دکتر ابراهیمی 
 ** پردازش سیگنالهای دیجیتال  

  دکتر صداقی
 **اصول سیستمهای مخابراتی

 دکتر ابراهیم نژاد

 اصول سیستمهای مخابراتی دوشنبه

 دکتر ابراهیم نژاد 

 

 

 *ماشین الکتریکی مخصوص

 دکتر عزیزیان
 بینایی کامپیوتر

 دکتر ابراهیم نژاد
  

 

 سازی افزاره نیم رسانا شبیه **

 دکتر پورمند

 انرژهای تجدید پذیر سه شنبه

 دکتر صادقی

 الکترونیک نوری پیشرفته

 دکتر بهرامی

 مخابرات دیجیتال *

 دکتر آذغانی
 کنترل عصبی

 دکتر اکبری
  کامپیوتری **شبکه های 

 دکتر ابراهیمی

 میدان ها و امواج چهارشنبه

 دکتر حبیب زاده

 یجیتالمخابرات د

 دکتر آذغانی

*روش های عددی در    

 الکترومغناطیس

 دکتر حبیب زاده

 

 **میدان ها و امواج

 دکتر حبیب زاده

     پنج شنبه

 هفته دوم. دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از این دروس یک هفته در ميان ارائه مي شود  *                                   

              



 برنامه هفتگی کالس شهید ستاری دانشکده مهندسی برق      

 98 -99سال تحصيلي دوم در نيمسال         

 8/ 30 – 30/10 روز های هفته
 

30/12 – 30/10  16 – 14 18- 16 

 2فیزیک  شنبه

 1گروه  

 دکتر شعبانی

   2ریاضی 

 1گروه 

 دکتر ایالتی

 

 ا سیگنالها و سیستمه

  دکتر خسروجردی
  

 نسیلاردیف معادالت یکشنبه

 1 گروه 

 دکتر میرزایی

 2الکترونیک قدرت 

 دکتر هجری

 زبان انگلیسی 

 1 گروه

 خانم مظفرزاده

تحلیل سیستمهای انرژی * 

 2الکتریکی 

 دکتر کاظم زاده

 2سیستمهای دیجیتال  دوشنبه
 2گروه 

 مهندس محمودی

 کنترل تطبیقی

 دکتر زینالی

محرکه های کنترل 

 الکتریکی

 دکتر عزیزیان

 

 سیگنالها و سیستمها  سه شنبه

 دکتر خسروجردی

 

 1گروه  2فیزیک 

 دکتر قره شعبانی

  

 معادالت دیفررنسیل

 1 گروه 

 دکتر میرزایی

 **زبان انگلیسی
 1گروه 

 خانم مظفرزاده

       چهارشنبه

     پنج شنبه

 . دروس تک  ستاره شروع از هفته اول و دروس دو ستاره شروع از هفته دومین دروس یک هفته در ميان ارائه مي شودا  *                                    

 

 



 برنامه هفتگی کالس شهید بابائی دانشکده مهندسی برق    

 98 -99سال تحصيلي دوم در نيمسال         

 8/ 30 – 30/10 روز های هفته 
 

30/12 – 30/10  16 – 14 18- 16 

 مدارهای مجتمع فرکانس  رادیویی شنبه

 دکتر نجفی اقدم

 مدارهای پالس و دیجیتال

 دکترپورمند
** سمینار دانشجویان 

 الکترونیک

 تئوری تخمین
 دکتر خسروجردی

 کنترل بهینه یکشنبه

 دکتر محبوبی

 کنترل مقاوم  

 دکتر خسروجردی
 

 *بینایی کامپیوتر

 دکتر ابراهیم نژاد

 کالس شهید بابایی

تحلیل سیستمهای * *

 2انرژی الکتریکی 

  
 **الکترومغناطیس

 دکتر حبیب زاده

 *مدارهای مجتمع توان پایین دوشنبه

 دکتر فرجی

مدارهای مجتمع فرکانس  

 رادیویی

 دکتر نجفی اقدم

 FPGAمدارهای 

 دکتر نجفی اقدم

 

 **مدارهای مجتمع خطی پیشرفته

 دکتر فرجی

 *مخابرات سلولی سه شنبه

 دکتر آذغانی

 مدارهای مجتمع خطی پیشرفته  

 دکتر فرجی

 

 جداسازی کور منابع  **

 دکتر آذغانی 

 بلورهای فوتونی چهارشنبه

 دکتر نوری

حفاظت پیشرفته 

 سیستمهای قدرت

 دکرت خوشخو

 3ماشین های الکتریکی 

 خوشخو دکتر

 

        پنج شنبه

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



 

 برنامه هفتگی کالس شهید قندی دانشکده مهندسی برق

 98 -99سال تحصيلي دوم در نيمسال         

 8/ 30 – 30/10 روز های هفته
 

30/12 – 30/10  16 – 14 
 

18- 16 

 *شبکه های نوری  شنبه

 دکتر غفارپور

  کنترل سیستمهای تاخیری

  دکتر محبوبی 

  

 *شبکه های  بی سیم

 دکتر غفارپور

 یکشنبه
 توزیع انرژی الکتریکی 

 دکتر کاظم زاده

 الگوریتم های پیشرفته  

 کالس شهید قندی     
 

 

حفاظت پیشرفته  * دوشنبه

 سیستمهای قدرت 

 دکتر خوشخو 

های کنترل تمسسی*

 تاخیری

 دکتر محبوبی

 میکروسیاالت

 دکتر بدری

 

 *کنترل عصبی سه شنبه

 دکتر اکبری

 الگوریتم های پیشرفته   

 کالس شهید قندی     

 

 **کنترل تطبیقی
 دکتر زینالی

 مخابرات سلولی چهارشنبه

 دکتر آذغانی

  
  

  
  

 

     پنج شنبه

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


