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تحقیق درعملیاتتجزیه وتحلیل سیستم ها2الکترونیک میکروپروسسور

دکتررشادحسینی دکترصالح کلیبردکترافضلی کوشادکتر فاطمی

(کامپیوتر )مدارهای الکتریکی ریاضی مهندسی۱مدارهای الکتریکی مدارهای منطقی

دکترصدرالساداتدکتر محمدطاهریدکتر راشدمحصلدکتر نوابی

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتالمقدمه ای درمهندسی پزشکی2الکترونیک 2ماشین الکتریکی طراحی واسط کاربر

دکترارسالی صالحیدکترجم زاددکترشیخاییدکترافشارنیادکتر رهگذر

مدیریت اطالعات پزشکیجبرخطیحل تمرینمدارهای مخابراتی۱مدارهای الکتریکی ۱مایکروویو 

دکتر آقائی زاده ظروفیمهندس غزل باشساختمان گسستهدکتر کمره ایدکترتوحیدیاندکتر کمره ای

پردازش سیگنالهای دیجیتال 2فیزیولوژی 1الکترونیک آمار و احتماالتمعماری کامپیوتر

دکتراخائی13-16دکترسیفی دکترکالهدوزدکتر بهرکدکتر صفری

نمونه سازی سریعبرنامه سازی موازیروشهای صوری 

دکترارسالی صالحیدکترصفریدکترفقیه

آزمون نرم افزارمبانی امنیت و شبکه های کامپیوتریطراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتالفیزیک مدرن

دکترخامس پناهدکتربهرکدکترمدرسیدکترپورفتح

روشنایی فنی فیزیک الکترونیکسیستم های نهفته مبتنی برمدارات اقتصاد مهندسی

دکترشایگانی اکملدکترمهاجرزادهدکتر علیزاده دکترآزادنیا

(دکترشاه آبادی )حل تمرین آمارواحتماالت 2الکترونیک هوش مصنوعیطراحی زبانهای برنامه سازی

(16-15/30)الکترومغناطیس دکترربیعیدکترآشتیانی دکترمرادیمهندس علیدوست نیا

کنترل صنعتیحل تمرینفرآیند تصادفی(1)آنتن روشهای عددی درالکترومغناطیس

دکترکلهر03ریاضی مهندسی دکترربیعیدکترنشاطدکترفرجی دانا

رله وحفاظت1ماشین الکتریکی ساختمان

(207)دکترصنایع پسند(آزماشین  )دکترلسانی جدید

میدان وامواجساختمان

(202)دکتردهمالئیانجدید

تجهیزات عمومی بیمارستانهاساختمان

( آموزشهای آزاد5کالس)دکترجم زادجدید
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اصو ل ومبانی مدیریتطراحی وساخت کامپایلر1مخابرات 2ماشین های الکتریکی ۲مدارهای الکتریکی 

دکترابوییدکترقاسمیدکترالفت دکترداورپناهدکترایمان عینی

الکترومغناطیسحل تمرینشناسایی الگوآمار و احتماالت۱بررسیستم های قدرت 

دکترنشاط(01)1مدارهای الکتریکی دکترنجاراعرابیدکتر ادهمیدکترمعینی

ریاضیات پیشرفتهسیستم های کنترل خطیانتقال دادهپایگاه دادهاقتصاد مهندسی 

دکتریزدانیدکتربهرامیدکترخوانساری دکترشاکریدکترعراقچی

ساختمان داده درمهندسی برقساختمان گسستهسمینارمخابراتالکترونیک دیجیتال۱مخابرات ۳الکترونیک 

دکترکمال دکترمحمدیدکترکمره ایدکترکمال/دکترافضلی کوشا دکتر صباغیاندکتر شعاعی

ریاضی مهندسیبرنامه سازی پیشرفتهریاضی مهندسی

دکترطالع ماسولهدکترصادقیدکتر محمدپور

مبانی سیستم های حرارتیسیستم های کنترل پیشرفته۳ماشین های الکتریکی 

مهندس کربالیی محمددکترشعربافیمهندس نبوی

سیستم های چند عاملی پیشرفته مدیریت فناوری اطالعاتیادگیری ماشیناصول و مبانی مدیریت

دکترتقی یاره دکترتقی یاره دکترنیلیمهندس رهنمافرد

طراحی خطوط و انتقال انرژیمبانی کارآفرینی ۱بررسی سیستم های قدرت الکترونیک صنعتی

دکترداورپناه16-14دکترزعفریان دکترامینی فردکتر آسائی

نظریه زبان ها و ماشین هاتجزیه تحلیل سیستم هاالکترومغناطیسسیستم عاملسیستم کنترل خطی

مهندس فداییدکترعباسفردکترشاه آبادیدکتر کارگهیدکترعباسیان

یادگیری الکترونیکیمهندسی نرم افزارالکترومغناطیسساختمان داده والگوریتمشبکه های کامپیوتری

مهندس خراطدکترخسرویدکتریوسفیدکترفیلی دکتر خونساری

طراحی الگوریتمتجدیدساختارساختمان

(219)دکترمهینی (آزماشین )دکترامینی فرجدید

2مخابرات ادوات انرژیساختمان

(210)دکترربیعی(208)دکترسنایی جدید

اصول سیستم های رادیولوژیساختمان

(210)دکترسلطانیانزادهجدید

ساختمان

جدید
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تحقیق درعملیاتتجزیه و تحلیل سیستم ها2الکترونیک میکروپروسسور

دکتررشاد حسینیدکتر صالح کلیبردکترافضلی کوشادکتر فاطمی

(کامپیوتر )مدارهای الکتریکی حل تمرینریاضی مهندسی۱مدارهای الکتریکی مدارهای منطقی

دکترصدرالسادات(01)1مدارهای الکتریکی دکتر محمدطاهریدکتر راشدمحصلدکتر نوابی

طراحی کامپیوتری سیستم هامقدمه ای درمهندسی پزشکی2الکترونیک 2ماشین الکتریکی طراحی واسط کاربر

دکترارسالی صالحیدکترجم زاددکترشیخاییدکترافشارنیادکتر رهگذر

مدیریت اطالعات پزشکیجبرخطیحل تمرینمدارهای مخابراتی۱مدارهای الکتریکی ۱مایکروویو 

دکتر آقائی زاده ظروفیمهندس قزلباشجبرخطیدکتر کمره ایدکترتوحیدیاندکتر کمره ای

پردازش سیگنالهای دیجیتال 2فیزیولوژی 1الکترونیک آمار و احتماالتمعماری کامپیوتر

دکتراخائی16-13دکترسیفی دکترکالهدوزدکتر بهرکدکتر صفری

نمونه سازی سریعبرنامه سازی موازیروشهای صوری 

دکترارسالی صالحیدکتر صفریدکترفقیه

آزمون نرم افزارمبانی امنیت و شبکه های کامپیوتریطراحی کامپیوتری سیستم های دجیتال فیزیک مدرن

دکترخامس پناهدکتربهرکدکترمدرسیدکترپورفتح

روشنایی فنیفیزیک الکترونیکسیستم های نهفته مبتنی برمدارات اقتصاد مهندسی

دکترشایگانی اکملدکترمهاجرزادهدکتر علیزاده دکترآزادنیا

(دکترشاه آبادی )حل تمرین آمارواحتماالت2الکترونیک هوش مصنوعیطراحی زبانهای برنامه سازی

17/30-16دکترربیعیدکترآشتیانی دکترمرادیمهندس علیدوست نیا

کنترل صنعتیحل تمرینفرایند تصادفی(1)آنتن روشهای عددی درالکترومغناطیس

دکترکلهر03ریاضی مهندسی دکترربیعیدکترنشاطدکترفرجی دانا

رله وحفاظت 1ماشین الکتریکی ساختمان

(207)دکترصنایع پسند (آزماشین  )دکترلسانی جدید

میدان وامواجساختمان

(202)دکتردهمالئیان جدید

تجهیزات عمومی بیمارستانهاساختمان

5آموزشهای آزاد کالس)دکترجم زاد جدید
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اصول ومبانی مدیریتطراحی و ساخت کامپایلرحل تمرین 1مخابرات 2ماشین های الکتریکی ۲مدارهای الکتریکی 

دکترابوئیدکترقاسمی(02)1مخابرات دکترالفت دکترداورپناهدکترشایگانی اکمل

الکترومغناطیسشناسایی الگوآمار و احتماالت۱بررسیستم های قدرت 

دکترنشاطدکترنجاراعرابیدکتر ادهمیدکترمعینی

ریاضیات پیشرفتهسیستم های کنترل خطیانتقال دادهپایگاه دادهاقتصاد مهندسی 

دکتریزدانیدکتربهرامیدکترخوانساری دکترشاکریدکترعراقچی

ساختمان داده درمهندسی برق ساختمان گسستهسمینارمخابراتالکترونیک دیجیتال۱مخابرات ۳الکترونیک 

دکترکمال دکترمحمدیدکترکمره ایدکترکمال/دکترافضلی کوشا دکتر صباغیاندکتر شعاعی

ریاضی مهندسی برنامه سازی پیشرفتهریاضی مهندسی

دکترطالع ماسولهدکترصادقیدکتر محمدپور

مبانی سیستم های حرارتی سیستم های کنترل پیشرفته۳ماشین های الکتریکی 

مهندس کربالیی محمددکترشعربافیمهندس نبوی

سیستم های چند عاملی ارشدشیوه ارائه مطالب مدیریت فناوری اطالعاتیادگیری ماشیناصول و مبانی مدیریت

دکترتقی یارهدکترتقی یاره دکترتقی یاره دکترنیلیمهندس رهنمافرد

طراحی خطوط و انتقال انرژیحل تمرین 1بررسی سیستم های قدرت الکترونیک صنعتی

دکترداورپناه(02) 1مداردکترامینی فردکتر آسائی

نظریه زبانها وماشین هاتجزیه وتحلیل سیستم هاالکترومغناطیسسیستم عاملسیتم کنترل خطی 

مهندسی فدائیدکترعباسفردکترشاه آبادیدکتر کارگهیدکترعباسیان

یادگیری الکترونیکیمهندسی نرم افزارالکترومغناطیسساختمان داده والگوریتمشبکه های کامپیوتری

مهندس خراطدکترخسرویدکتریوسفیدکترفیلیدکتر خونساری

طراحی الگوریتمادوات انرژی ساختمان

(219)دکترمهینی (208)دکترسناییجدید

2مخابرات اصول سیستم های رادیولوژیساختمان

(210)دکترربیعی (210)دکترسلطانیان زاده جدید
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حل تمرین 

دکتربهرامی 

15-13زبان تخصصی 10-12/زبان تخصصی 8-10/                                   زبان تخصصی 

کاظم پوریانخانم فاطمی                                      خانم فاطمی

شیوه ارائه مطالب حل تمرین

(14-16)دکترمحمدیساختمان گسسته
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طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال


