شنبه
کالس

۹:۰۰ - ۱۰:۳۰

۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰

۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰

۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰

میکروپروسسور

الکترونیک 2

تجزیه وتحلیل سیستم ها

تحقیق درعملیات

۷:۳۰ - ۹:۰۰

دکتر فاطمی

دکترافضلی کوشا

دکترصالح کلیبر

دکتررشادحسینی

مدارهای منطقی

مدارهای الکتریکی ۱

ریاضی مهندسی

مدارهای الکتریکی ( کامپیوتر)

دکتر نوابی

دکتر راشدمحصل

دکتر محمدطاهری

دکترصدرالسادات

طراحی واسط کاربر

ماشین الکتریکی 2

الکترونیک 2

مقدمه ای درمهندسی پزشکی

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

دکتر رهگذر

دکترافشارنیا

دکترشیخایی

دکترجم زاد

دکترارسالی صالحی

مایکروویو ۱

مدارهای الکتریکی ۱

مدارهای مخابراتی

حل تمرین

جبرخطی

مدیریت اطالعات پزشکی

دکتر کمرهای

دکترتوحیدیان

دکتر کمرهای

ساختمان گسسته

مهندس غزل باش

دکتر آقائی زاده ظروفی

معماری کامپیوتر

آمار و احتماالت

الکترونیک 1

فیزیولوژی 2

پردازش سیگنالهای دیجیتال

دکتر صفری

دکتر بهرک

دکترکالهدوز

دکترسیفی 13-16

دکتراخائی

روشهای صوری

برنامه سازی موازی

نمونه سازی سریع

دکترفقیه

دکترصفری

دکترارسالی صالحی

فیزیک مدرن

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

مبانی امنیت و شبکههای کامپیوتری

آزمون نرمافزار

دکترپورفتح

دکترمدرسی

دکتربهرک

دکترخامس پناه

اقتصاد مهندسی

سیستم های نهفته مبتنی برمدارات

فیزیک الکترونیک

روشنایی فنی

دکترآزادنیا

دکتر علیزاده

دکترمهاجرزاده

دکترشایگانی اکمل

طراحی زبانهای برنامه سازی

هوش مصنوعی

الکترونیک 2

آمارواحتماالت

حل تمرین ( دکترشاه آبادی)

مهندس علیدوست نیا

دکترمرادی

دکترآشتیانی

دکترربیعی

الکترومغناطیس ()16-15/30

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

ساختمان
جدید

13-14

روشهای عددی درالکترومغناطیس

آنتن ()1

فرآیند تصادفی

حل تمرین

کنترل صنعتی

دکترفرجی دانا

دکترنشاط

دکترربیعی

ریاضی مهندسی 03

دکترکلهر

ماشین الکتریکی 1

رله وحفاظت

دکترلسانی ( آزماشین )

دکترصنایع پسند()207

ساختمان

میدان وامواج

جدید

دکتردهمالئیان()202

ساختمان

تجهیزات عمومی بیمارستانها

جدید

دکترجم زاد(کالس 5آموزشهای آزاد)

یکشنبه:
کالس
۱
۲
۳
۴

۷:۳۰ - ۹:۰۰

۹:۰۰ - ۱۰:۳۰

۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰

۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰

16:00 - 17:30

مدارهای الکتریکی ۲

ماشین های الکتریکی 2

مخابرات 1

طراحی وساخت کامپایلر

اصو ل ومبانی مدیریت

دکترایمان عینی

دکترداورپناه

دکترالفت

دکترقاسمی

دکترابویی

بررسیستمهای قدرت ۱

آمار و احتماالت

شناسایی الگو

حل تمرین

الکترومغناطیس

دکترمعینی

دکتر ادهمی

دکترنجاراعرابی

مدارهای الکتریکی )01(1

دکترنشاط

اقتصاد مهندسی

پایگاه داده

انتقال داده

سیستم های کنترل خطی

دکترعراقچی

دکترشاکری

دکترخوانساری

دکتربهرامی

ریاضیات پیشرفته
دکتریزدانی

الکترونیک ۳

مخابرات ۱

الکترونیک دیجیتال

سمینارمخابرات

ساختمان گسسته

ساختمان داده درمهندسی برق

دکتر شعاعی

دکتر صباغیان

دکترافضلی کوشا /دکترکمال

دکترکمره ای

دکترمحمدی

دکترکمال

ریاضی مهندسی

برنامهسازی پیشرفته

ریاضی مهندسی

دکتر محمدپور

دکترصادقی

دکترطالع ماسوله

۵
۶
۷

13-14

ماشینهای الکتریکی ۳

سیستمهای کنترل پیشرفته

مبانی سیستم های حرارتی

مهندس نبوی

دکترشعربافی

مهندس کربالیی محمد

اصول و مبانی مدیریت

یادگیری ماشین

مدیریت فناوری اطالعات

سیستم های چند عاملی پیشرفته

مهندس رهنمافرد

دکترنیلی

دکترتقی یاره

دکترتقی یاره

الکترونیک صنعتی

بررسی سیستمهای قدرت ۱

مبانی کارآفرینی

طراحی خطوط و انتقال انرژی

دکتر آسائی

دکترامینی فر

دکترزعفریان 16-14

دکترداورپناه

سیستم کنترل خطی

سیستم عامل

الکترومغناطیس

تجزیه تحلیل سیستم ها

دکترعباسیان

دکتر کارگهی

دکترشاه آبادی

دکترعباسفر

نظریه زبانها و ماشینها
مهندس فدایی

شبکههای کامپیوتری

ساختمان داده والگوریتم

الکترومغناطیس

مهندسی نرم افزار

یادگیری الکترونیکی

دکتر خونساری

دکترفیلی

دکتریوسفی

دکترخسروی

مهندس خراط

ساختمان

تجدیدساختار

طراحی الگوریتم

جدید

دکترامینی فر(آزماشین )

دکترمهینی ()219

ساختمان

ادوات انرژی

مخابرات 2

جدید

دکترسنایی ()208

دکترربیعی()210

ساختمان

اصول سیستم های رادیولوژی

جدید

دکترسلطانیانزاده()210

۸
۹
۱۰

ساختمان
جدید

دوشنبه:
کالس

۷:۳۰ - ۹:۰۰

۱
۲
۳
۴
۵

۱۰
ساختمان
جدید
ساختمان

تحقیق درعملیات
دکتررشاد حسینی

میکروپروسسور

الکترونیک 2

تجزیه و تحلیل سیستمها

دکتر فاطمی

دکترافضلی کوشا

دکتر صالح کلیبر

مدارهای منطقی

مدارهای الکتریکی ۱

ریاضی مهندسی

حل تمرین

دکتر نوابی

دکتر راشدمحصل

دکتر محمدطاهری

مدارهای الکتریکی )01(1

دکترصدرالسادات

طراحی واسط کاربر

ماشین الکتریکی 2

الکترونیک 2

مقدمه ای درمهندسی پزشکی

طراحی کامپیوتری سیستم ها

دکتر رهگذر

دکترافشارنیا

دکترشیخایی

دکترجم زاد

دکترارسالی صالحی

مایکروویو ۱

مدارهای الکتریکی ۱

مدارهای مخابراتی

حل تمرین

جبرخطی

مدیریت اطالعات پزشکی

دکتر کمرهای

دکترتوحیدیان

دکتر کمرهای

جبرخطی

مهندس قزلباش

دکتر آقائی زاده ظروفی

معماری کامپیوتر

آمار و احتماالت

الکترونیک 1

فیزیولوژی 2

پردازش سیگنالهای دیجیتال

دکتر صفری

دکتر بهرک

دکترکالهدوز

دکترسیفی 16-13

دکتراخائی

روشهای صوری

برنامهسازی موازی

نمونه سازی سریع

دکترفقیه

دکتر صفری

دکترارسالی صالحی

فیزیک مدرن

طراحی کامپیوتری سیستم های دجیتال

مبانی امنیت و شبکههای کامپیوتری

آزمون نرمافزار

دکترپورفتح

دکترمدرسی

دکتربهرک

دکترخامس پناه

اقتصاد مهندسی

سیستم های نهفته مبتنی برمدارات

فیزیک الکترونیک

روشنایی فنی

دکترآزادنیا

دکتر علیزاده

دکترمهاجرزاده

دکترشایگانی اکمل

طراحی زبانهای برنامه سازی

هوش مصنوعی

الکترونیک 2

آمارواحتماالت

حل تمرین ( دکترشاه آبادی)

مهندس علیدوست نیا

دکترمرادی

دکترآشتیانی

دکترربیعی

16-17/30

۷

۹

۹:۰۰ - ۱۰:۳۰

۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰

مدارهای الکتریکی ( کامپیوتر)

۶

۸

13-14

۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰

۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰

روشهای عددی درالکترومغناطیس

آنتن ()1

فرایند تصادفی

حل تمرین

کنترل صنعتی

دکترفرجی دانا

دکترنشاط

دکترربیعی

ریاضی مهندسی 03

دکترکلهر

ماشین الکتریکی 1

رله وحفاظت

دکترلسانی ( آزماشین )

دکترصنایع پسند ()207
میدان وامواج

جدید

دکتردهمالئیان ()202

ساختمان

تجهیزات عمومی بیمارستانها

جدید

دکترجم زاد (آموزشهای آزاد کالس5

سه شنبه
کالس
۱
۲
۳
۴

۷:۳۰ - ۹:۰۰

۹:۰۰ - ۱۰:۳۰

۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰

13-14

۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰

16:00 - 17:30

مدارهای الکتریکی ۲

ماشین های الکتریکی 2

مخابرات 1

حل تمرین

طراحی و ساخت کامپایلر

اصول ومبانی مدیریت

دکترشایگانی اکمل

دکترداورپناه

دکترالفت

مخابرات )02(1

دکترقاسمی

دکترابوئی

بررسیستمهای قدرت ۱

آمار و احتماالت

شناسایی الگو

الکترومغناطیس

دکترمعینی

دکتر ادهمی

دکترنجاراعرابی

دکترنشاط

اقتصاد مهندسی

پایگاه داده

انتقال داده

سیستم های کنترل خطی

دکترعراقچی

دکترشاکری

دکترخوانساری

دکتربهرامی

ریاضیات پیشرفته
دکتریزدانی

الکترونیک ۳

مخابرات ۱

الکترونیک دیجیتال

سمینارمخابرات

ساختمان گسسته

ساختمان داده درمهندسی برق

دکتر شعاعی

دکتر صباغیان

دکترافضلی کوشا /دکترکمال

دکترکمره ای

دکترمحمدی

دکترکمال

ریاضی مهندسی

برنامهسازی پیشرفته

ریاضی مهندسی

دکتر محمدپور

دکترصادقی

دکترطالع ماسوله

۵

ماشینهای الکتریکی ۳

سیستم های کنترل پیشرفته

مبانی سیستم های حرارتی

مهندس نبوی

دکترشعربافی

مهندس کربالیی محمد

اصول و مبانی مدیریت

یادگیری ماشین

مدیریت فناوری اطالعات

شیوه ارائه مطالب

سیستم های چند عاملی ارشد

مهندس رهنمافرد

دکترنیلی

دکترتقی یاره

دکترتقی یاره

دکترتقی یاره

۶
۷
۸

الکترونیک صنعتی

بررسی سیستم های قدرت 1

حل تمرین

طراحی خطوط و انتقال انرژی

دکتر آسائی

دکترامینی فر

مدار)02( 1

دکترداورپناه

سیتم کنترل خطی

سیستم عامل

الکترومغناطیس

تجزیه وتحلیل سیستم ها

دکترعباسیان

دکتر کارگهی

دکترشاه آبادی

دکترعباسفر

نظریه زبانها وماشین ها
مهندسی فدائی

شبکههای کامپیوتری

ساختمان داده والگوریتم

الکترومغناطیس

مهندسی نرم افزار

یادگیری الکترونیکی

دکتر خونساری

دکترفیلی

دکتریوسفی

دکترخسروی

مهندس خراط

ساختمان

ادوات انرژی

طراحی الگوریتم

جدید

دکترسنایی()208

دکترمهینی ()219

ساختمان

اصول سیستمهای رادیولوژی

مخابرات 2

جدید

دکترسلطانیان زاده ()210

دکترربیعی ()210

۹
۱۰

ساختمان
جدید

ساختمان
جدید

چهارشنبه
کالس

۹:۰۰ - ۱۰:۳۰

۷:۳۰ - ۹:۰۰

۱۰:۳۰ - ۱۲:۰۰

13-14

۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰

۱
۲

حل تمرین

۳

دکتربهرامی

۴
۵

زبان تخصصی 8-10/
خانم فاطمی

زبان تخصصی 10-12/

زبان تخصصی 15-13

خانم فاطمی

کاظم پوریان

۶
۷
۸
۹
۱۰
ساختمان
جدید

ساختمان
جدید
ساختمان
جدید

ساختمان
جدید

حل تمرین

شیوه ارائه مطالب

ساختمان گسسته

دکترمحمدی()14-16

16:00 - 17:30

وتری سیستم های دیجیتال

