
 مقطع کارشناسی96-97                                                برنامه هفتگی نيمسال اول سال تحصيلی 
:دروس اصلی

مکانچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 

امتحان
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

12-1210.5-10.5دکتر کالهدوز8101087013(1)الكترونیك 
96/10/30 

صبح

+ (1)مدارهاي الكتريكي 

(1)آز الکترونیک* 
60

12-1210.5-10.5دكتر آشتیانی8101088013(2)الكترونیك 
96/11/04 

صبح
50(1)الكترونیك 

12-1210.5-10.5دكتر شیخایی8101088023(2)الكترونیك 
96/11/04 

صبح
50(1)الكترونیك 

12-1210.5-10.5دكتر افضلی کوشا8101088023(2)الكترونیك 
96/11/04 

صبح
50(1)الكترونیك 

10.5-10.59-9دکتر ادهمی8101092013آمار و احتماالت مهندسی
96/10/30 

صبح
60(2)رياضي 

15.5-15.514-14دکتر ربیعی8101092023آمار و احتماالت مهندسی
96/10/30 

صبح
60(2)رياضي 

10.5-10.59-9دکتر بهرک8101092033(کامپیوتر)آمار و احتماالت مهندسی
96/10/30 

صبح
60(2)رياضي 

12-10.5دکتر شاه آبادی8101072013الكترومغناطیس
10.5-12 

تمرین14-15,5

96/10/25 

عصر

رياضي  + * (2)فیزيك 

مهندسي
60

12-1210.5-10.5دکتر یوسفی8101072023الكترومغناطیس
96/10/25 

عصر

رياضي  + * (2)فیزيك 

مهندسي
60

15.5-15.514-14دکتر نشاط8101072023الكترومغناطیس
96/10/25 

عصر

رياضي  + * (2)فیزيك 

مهندسي
60

12-1210.5-10.5دکتر امینی فر8101109013(1)بررسي سیستم هاي قدرت 
96/10/30 

عصر

٭ماشین های 

(2)الکتریکی
50

9-97,5-7,5 دکتر معینی8101109023(1)بررسي سیستم هاي قدرت 
96/10/30 

عصر

٭ماشین های 

(2)الکتریکی
50

8101119013برنامه سازي پیشرفته
/ دكتر خسروی

دکترصادقی
10.5-1210.5-12

96/10/25 

صبح

مباني كامپیوتر و برنامه 

سازي
60

15.5-15.514-14دکتر عباسفر8101144013تجزيه و تحلیل سیستم ها
96/11/01 

عصر
60رياضي مهندسي

15.5-15.514-14دکتر صالح کلیبر8101144023تجزيه و تحلیل سیستم ها
96/11/01 

عصر
60رياضي مهندسي

12-1210.5-10.5دكتر محمدطاهری8101206013رياضي مهندسي
96/11/02 

عصر

معادالت  + (2)رياضي 

ديفرانسیل
50

10.5-10.59-9دكتر محمدپوراقدم8101206023رياضي مهندسي
96/11/02 

عصر

معادالت  + (2)رياضي 

ديفرانسیل
50

1



مکانچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 

امتحان
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

15.5-15.514-14دکتر طالع ماسوله8101206033رياضي مهندسي
96/11/02 

عصر

معادالت  + (2)رياضي 

ديفرانسیل
50

10-8خانم فاطمي022و810120901زبان تخصصي
96/11/01 

صبح
زبان خارجي

گروه 2

نفره25

12-10خانم فاطمي042و810120903زبان تخصصي
96/11/01 

صبح
زبان خارجي

گروه 2

نفره25

15-13خانم فاطمي062و810120905زبان تخصصي
96/11/01 

صبح
زبان خارجي

گروه 2

نفره25

15.5-15.514-14دکتر بهرامی8101224013سیستم هاي كنترل خطي
8-9,5 

تمرین

96/10/23 

صبح

+ تجزيه و تحلیل سیستمها  

٭آز کنترل خطی
45

9-97.5-7.5دكتر عباسیان8101224023سیستم هاي كنترل خطي
96/10/23 

صبح

+ تجزيه و تحلیل سیستمها  

٭آز کنترل خطی
45

10.5-10.59-9دکتر داورپناه8101322013(2)ماشین های الكتريكي 
96/10/26 

عصر
50(1)ماشینهای الکتریکی 

10.5-10.59-9دکتر افشارنیا8101322023(2)ماشین های الكتريكي 
96/10/26 

عصر
50(1)ماشینهای الکتریکی 

160(1)٭ رياضي 10.5-10.59-9دكتر مرادي8101347014مباني كامپیوتر و برنامه سازي

100(1)٭ رياضي 12-1210.5-10.5دكتر هاشمي8101347024مباني كامپیوتر و برنامه سازي

12-1210.5-10.5دكتر الفت8101354013(1)مخابرات 
96/11/01 

عصر

+ آمار و احتماالت 

تجزيه وتحلیل سیستم ها
60

10.5-10.59-9دكتر صباغیان8101354023(1)مخابرات 
96/11/01 

عصر

+ آمار و احتماالت 

تجزيه وتحلیل سیستم ها
60

10.5-10.59-9دكتر راشدمحصل8101359013(1)مدارهاي الكتريكي 
96/10/23 

عصر

معادالت  + * (2)فیزيك 

آز مدار+ *ديفرانسیل
70

10.5-10.59-9دکتر توحیدیان۸۱۰۱۳۵۹۰۲۳(1)مدارهاي الكتريكي 
96/10/23 

عصر

معادالت  + * (2)فیزيك 

آز مدار+* ديفرانسیل
60

9-97.5-7.5دكتر ایمان عینی8101360013(2)مدارهاي الكتريكي 
96/11/04 

عصر
60(1)مدارهای الکتريکی 

9-97.5-7.5دكتر نوابي8101367013مدارهاي منطقي
96/10/27 

صبح
120(1)٭ مدارهاي الكتريكي 

15.5-15.514-14دکتر قاسمی8101420013طراحی و ساخت کامپایلر
96/11/05 

صبح
60ساختمان داده ها

9-97.5-7.5دكتر صفري8101423013معماري كامپیوتر
96/10/23 

صبح
60مدارهای منطقي

10.5-10.59-9دکتر لسانی8101425013(1)ماشین هاي الكتريكي 
96/10/26 

صبح

 + (1)مدارهای الکتریکی 

الكترومغناطیس
50

2



مکانچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 

امتحان
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

10.5-10.59-9دکتر فیلی8101437013ساختمان داده ها و الگوريتم
96/10/25 

صبح

برنامه سازي پیشرفته 

ساختمان گسسته+*
80

10.5-10.59-9دكتر كارگهي8101443013(1)سیستم هاي عامل 
96/11/04 

صبح
60معماري كامپیوتر

15.5-15.514-14دکتر محمدی8101480013ساختمان گسسته
96/10/28 

صبح

مباني  + (1)رياضي 

كامپیوتر و برنامه سازی
50

15،5-15،514-14دکتر صدرالسادات8101522013(کامپیوتر)مدارهای الکتریکی
96/10/23 

عصر
50

اساتید دانشكده8101138013پروژه كارشناسي

15.5-13دکتر راشدمحصل8101047011(1)آزمايشگاه مدار و اندازه گیري 
٭ اندازه گیري الكتريكي يا 

(1)٭ مدار الكتريكي
24

15.5-13مهندس رضايي8101047021(1)آزمايشگاه مدار و اندازه گیري 
٭ اندازه گیري الكتريكي يا 

(1)٭ مدار الكتريكي
24

15.5-13مهندس رضايي8101047031(1)آزمايشگاه مدار و اندازه گیري 
٭ اندازه گیري الكتريكي يا 

(1)٭ مدار الكتريكي
24

10.5-8مهندس رضايي8101047041(1)آزمايشگاه مدار و اندازه گیري 
٭ اندازه گیري الكتريكي يا 

(1)٭ مدار الكتريكي
24

15.5-13مهندس رضايي8101047051(1)آزمايشگاه مدار و اندازه گیري 
٭ اندازه گیري الكتريكي يا 

(1)٭ مدار الكتريكي
24

8101047061(1)آزمايشگاه مدار و اندازه گیري 
مهندس 

امریه/رضايي
16-18,5

٭ اندازه گیري الكتريكي يا 

(1)٭ مدار الكتريكي
24

 (1)آزمايشگاه مدار و اندازه گیري 

غیر فعال
18,5-16مهندس رضايي8101047071

٭ اندازه گیري الكتريكي يا 

(1)٭ مدار الكتريكي
24

:الکترونیک

16-13دکتر کالهدوز8101022011(1)آزمايشگاه الكترونیك 
آز مدار  + (1)٭الكترونیك 

و اندازه گیري
30

16-13مهندس خودکاری8101022021(1)آزمايشگاه الكترونیك 
آز مدار  + (1)٭الكترونیك 

و اندازه گیري
30

16-13مهندس خودکاری8101022031(1)آزمايشگاه الكترونیك 
آز مدار  + (1)٭الكترونیك 

و اندازه گیري
30

16-13دكتر کالهدوز8101024011(2)آزمايشگاه الكترونیك 
 + (1)آز الكترونیك 

(2)الكترونیك 
30

12-9دكتر کالهدوز8101024021(2)آزمايشگاه الكترونیك 
 + (1)آز الكترونیك 

(2)الكترونیك 
30

3



مکانچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 

امتحان
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

15.5-13دکتر شیخایی8101026011(3)آزمايشگاه الكترونیك 
 + * (2)آز الكترونیك 

(3)الكترونیك 
12

15.515-13دکتر مرادی8101304011كارگاه عمومي

1815-15.5دکتر مرادی8101304021كارگاه عمومي

15.515-13دکتر مرادی8101304031كار گاه عمومي

1815-15.5دکتر مرادی8101304041كارگاه عمومي

15.515-13دکتر مرادی8101304051كار گاه عمومي

1815-15.5دکتر مرادی8101304061كار گاه عمومي

1815-15.5دکتر مرادی8101304071كار گاه عمومي

1815-15.5دکتر مرادی8101304081كار گاه عمومي

9-97.5-7.5دکتر شعاعی8101089013(3)الكترونیك 
96/11/04 

عصر

 + (2)الكترونیك 

سیستمهای کنترل *

خطی

50

12-1210.5-10.5دکتر مهاجرزاده8101277013فیزيك الكترونیك
96/10/24 

عصر

+ * فیزيك مدرن 

(2)الكترونیك 
30

10.5-10.59-9دکتر پورفتح8101285013فیزيك مدرن
96/10/25 

عصر
30٭ رياضي مهندسي

:سیستمهای دیجیتال

سیستمهای نهفته مبتنی بر 

(FPGA)مدارات قابل برنامه ريزی 
10.5-10.59-9دکتر علیزاده810180414

96/10/27 

عصر
24مدارهای منطقی

17.5-17.516-16دکتر کمال810113913ساختمان داده در مهندسی برق
96/11/02 

صبح

شبیه سازی شئی گرای 

سیستمهای الکترونیکی
30

:بیوالکتریک

15.5-13دکتر حسین زاده8101986011آزمايشگاه تجهیزات پزشكي
مقدمه اي بر مهندسي 

پزشكي
6

4



مکانچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 

امتحان
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

12-1210.5-10.5دکتر آخوندی8101709013تجهیزات عمومی بیمارستان ها
96/11/03 

صبح
30(1)٭ فیزیولوژی 

17.5-17.516-16دكتر ظروفي8101984013مديريت اطالعات پزشكي
96/11/05 

صبح

٭ مقدمه اي بر مهندسي 

پزشكي
30

16-13دکتر سیفی8101982013(2)فیزيولوژي و آناتومی 
96/10/24 

عصر
30يا همنیاز (1)فیزيولوژي 

8101707013اصول سیستمهای راديولوژی
دکتر سلطانیان 

زاده
9-10.59-10.5

96/10/28 

صبح

 + (2)و  (1)فیزيک 

مقدمه  + (1)فیزيولوژی *

ای بر فیزيک پزشکی

30

:مخابرات

10٭مدار مخابراتي12-9دكتر كمره اي8101044011آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

10٭مدار مخابراتي16-13دكتر كمره اي8101044021آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

10٭مدار مخابراتي19-16دكتر كمره اي8101044031آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

12(2)مخابرات 16-13دكتر شاه منصوری8101705011آزمايشگاه راديو نرم افزار

16(1)٭مایکروویو 20-17.5دکتر راشدمحصل8101041011آزمایشگاه مایکروویو

1210-9دکتر الفت8101141011آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

10.5-10.59-9دکتر یوسفی8101103013(1)آنتن 
96/10/24 

صبح
50میدان ها و امواج

9-97.5-7.5دكتر كمره اي8101328013(1)مايكروويو 
96/11/02 

صبح
50میدان ها و امواج

12-1210.5-10.5دکتر ربیعی8101355013(2)مخابرات 
96/10/30 

عصر

 + * (1)مخابرات 

(3)الكترونیك 
50

12-1210.5-10.5دكتر كمره اي8101366013مدارهاي مخابراتي
96/11/05 

صبح

 + * (1)مخابرات 

(3)الكترونیك 
50

12-1210.5-10.5دکتر دهمالئیان8101389013میدان ها و امواج
96/10/24 

صبح
50الکترومغناطیس

17.5-17.516-16دکتر اخایی8101125۰۱۳پردازش سیگنال های دیجیتال
96/10/26 

صبح
40

5



مکانچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 

امتحان
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

کنترل

آزمايشگاه سیستم هاي كنترل 

خطي
16-13دكتر عباسیان8101012011

+ آز مدار و اندازه گیري 

٭سیستم كنترل خطي
12

آزمايشگاه سیستم هاي كنترل 

خطي
19-16دكتر بهرامی8101012021

+ آز مدار و اندازه گیري 

٭سیستم كنترل خطي
12

آزمايشگاه سیستم هاي كنترل 

خطي
16-13دكتر عباسیان8101012031

+ آز مدار و اندازه گیري 

٭سیستم كنترل خطي
12

آزمايشگاه سیستم هاي كنترل 

خطي
19-16دكتر بهرامی8101012041

+ آز مدار و اندازه گیري 

٭سیستم كنترل خطي
12

آزمايشگاه سیستم هاي كنترل 

خطي
16-13دكتر عباسیان8101012051

+ آز مدار و اندازه گیري 

٭سیستم كنترل خطي
12

آزمايشگاه سیستم هاي كنترل 

خطي
19-16دكتر بهرامی8101012061

+ آز مدار و اندازه گیري 

٭سیستم كنترل خطي
12

آزمايشگاه سیستم هاي كنترل 

خطي
16-13دكتر عباسیان8101012071

+ آز مدار و اندازه گیري 

٭سیستم كنترل خطي
12

آزمايشگاه سیستم هاي كنترل 

خطي
19-16دكتر بهرامی8101012081

+ آز مدار و اندازه گیري 

٭سیستم كنترل خطي
12

آزمايشگاه سیستم هاي كنترل 

خطي
16-13دكتر عباسیان8101012091

+ آز مدار و اندازه گیري 

٭سیستم كنترل خطي
12

آزمايشگاه سیستم هاي كنترل 

خطي
19-16دكتر بهرامی8101012101

+ آز مدار و اندازه گیري 

٭سیستم كنترل خطي
12

17.5-17.516-16دکتر حسینی8101145013تحقیق در عملیات
96/10/24 

عصر

مباني كامپیوتر و برنامه 

سازي
50

15.5-15.514-14دکتر قزلباش8101174013جبر خطی
96/10/27 

عصر
40(2)ریاضی 

15.5-15.514-14دکتر کلهر8101309023كنترل صنعتي
96/11/05 

صبح
30سیستمهای كنترل خطي

15.5-15.514-14دکتر شعربافی8101447013سیستم های كنترل پیشرفته
96/11/03 

عصر
40جبر خطي

دکتر صفاری پور8101706013مباني سیستم هاي حرارتي
96/10/30 

عصر
130فیزيك 

:قدرت

آزمايشگاه ماشین هاي الكتريكي 

(1)
13-10.5دكتر لساني8101016011

- (2)٭ ماشین الكتريكي 

(1)ماشین الكتريكي
15

6



مکانچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 

امتحان
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

آزمايشگاه ماشین هاي الكتريكي 

(1)
15.5-13دكتر لساني8101016021

- (2)٭ ماشین الكتريكي 

(1)ماشین الكتريكي
15

آزمايشگاه ماشین هاي الكتريكي 

(1)
13-10.5دكتر لساني8101016031

- (2)٭ ماشین الكتريكي 

(1)ماشین الكتريكي
15

آزمايشگاه ماشین هاي الكتريكي 

(1)
15.5-13دكتر لساني8101016041

- (2)٭ ماشین الكتريكي 

(1)ماشین الكتريكي
15

آزمايشگاه ماشین هاي الكتريكي 

(2)
11-8دكتر لساني8101017011

ماشین  + (1)آز ماشین 

(2)هاي الكتريكي 
15

12-9دكتر فرهنگي8101021011آزمايشگاه الكترونیك صنعتي
آز + الكترونیك صنعتي 

(1)الكترونیك 
12

12٭ عايقها و فشار قوي16،5-14دكتر محسني8101036011آز عايق و فشار قوي

12٭ عايقها و فشار قوي19-16,5دكتر محسني8101036021آز عايق و فشار قوي

آزمايشگاه بررسي سیستم های 

قدرت
20-17.5دكتر افشارنیا8101485011

٭بررسی سیستم های 

(2)قدرت 
20

10٭روشنایی فنی20-17.5دکتر شایگانی8101401011آزمایشگاه روشنائی فنی

8101303011كارگاه برق
دکتر / دكتر داورپناه

محسنی
13-15.516

8101303021كارگاه برق
دکتر / دكتر داورپناه

محسنی
15.5-1816

8101303031كارگاه برق
دکتر / دكتر داورپناه

محسنی
13-15.516

8101303041كارگاه برق
دکتر / دكتر داورپناه

محسنی
15.5-1816

9-97.5-7.5دكتر آسایی8101078013الكترونیك صنعتي
96/11/01 

صبح
50(2)الكترونیك 

 فشارقوی12-1210,5-10,5دکتر صمیمی8101268013عایق ها و فشار قوی
96/11/03 

صبح
30

12-1210.5-10.5دكتر صنایع پسند8101200013رله و حفاظت
96/11/05 

صبح

٭بررسی سیستم های 

(2)قدرت 
30

17.5-17.516-16دکتر داورپناه8101260013طراحی خطوط و انتقال انرژی
96/10/23 

عصر

بررسی سیستم های 

(1)قدرت 
30

10,5-10,59-9مهندس نبوی8101458013(3)ماشین های الکتريکی 
96/11/02 

صبح

ماشین های الکتریکی 

(2)
40

12-1210.5-10.5دکتر شایگانی8101201012روشنایی فنی
96/10/27 

صبح
30
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مکانچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 

امتحان
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

:نرم افزار

50پايگاه داده ها20-17.5مهندس عمادی8101470011آزمايشگاه پايگاه داده ها

30٭سیستم عامل16-13.5مهندس نورعلیزاده8101473011آزمايشگاه سیستم عامل

30٭سیستم عامل18,5-16مهندس نورعلیزاده8101473021آزمايشگاه سیستم عامل

8شبكه هاي كامپیوتري15.5-13دكتر خونساري8101721011آزمايشگاه شبكه كامپیوتري

8شبكه هاي كامپیوتري18.5-16دكتر خونساري8101721021آزمايشگاه شبكه كامپیوتري

12-1210.5-10.5دکتر خونساری810110013انتقال داده
96/10/26 

عصر

تجزیه و تحلیل سیستم 

ها
30

16-14دكتر تقی یاره810124612شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
96/11/04 

صبح

 100حداقل واحد گذرانده 

واحد
40

14-16دکتر محمدی810124622شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
96/11/04 

صبح

 100حداقل واحد گذرانده 

واحد
40

10.5-10.59-9دكتر مرادی810139713هوش مصنوعي
96/11/02 

صبح
60برنامه سازي پیشرفته

9-97.5-7.5دكتر خونساری810141213شبكه هاي كامپیوتري
96/10/24 

صبح

يا سیستم  (1)مخابرات 

عامل
60

12-1210.5-10.5دکتر مهینی810142413طراحي الگوريتم
96/11/03 

صبح
40ساختمان داده ها

17.5-17.516-16مهندس فدایی810144413نظريه زبان ها و ماشین ها
96/10/24 

صبح
50ساختمان داده ها

10.5-10.59-9دكتر شاکری810145913پايگاه داده ها
96/10/26 

صبح
40سیستم عامل

810146013طراحي زبانهاي برنامه سازي
مهندس 

علیدوست نیا
7.5-97.5-9

96/11/04 

عصر
50طراحی و ساخت کامپايلر

15.5-15.514-14دكتر خسروی810146113مهندسي نرم افزار
96/10/28 

صبح

تحلیل و طراحي 

سیستمها
60

9-97.5-7.5دکتر رهگذر810150313طراحی واسط کاربر
96/10/25 

عصر
30٭ مهندسي نرم افزار

15.5-15.514-14دکتر بهرک810199113مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری
96/10/30 

عصر
40شبکه های کامپیوتری
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مکانچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 

امتحان
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

17.5-17.516-16دکتر خامس پناه810174313آزمون نرم افزار
96/11/03 

صبح

تحلیل و طراحي 

سیستمها
30

روش های رسمی در مهندسی نرم 

افزار

 10.596/10/23-10.59-9دکتر فقیه8101744013

صبح

تحلیل و طراحي 

سیستمها
30

:سخت افزار

16مدارهاي منطقي16-13دكتر نوابي8101045011آزمايشگاه مدارهاي منطقي

16مدارهاي منطقي19-16دكتر نوابي8101045021آزمايشگاه مدارهاي منطقي

16مدارهاي منطقي16-13دكتر نوابي8101045031آزمايشگاه مدارهاي منطقي

16مدارهاي منطقي19-16دكتر نوابي8101045041آزمايشگاه مدارهاي منطقي

16مدارهاي منطقي16-13دكتر نوابي8101045051آزمايشگاه مدارهاي منطقي

16مدارهاي منطقي19-16دكتر نوابي8101045061آزمايشگاه  مدارهاي منطقي

16مدارهاي منطقي19-16دكتر نوابي8101045071آزمايشگاه مدارهاي منطقي

آزمايشگاه میكروپروسسور يا 

ريزپردازنده
12-9دكتر فاطمي8101046011

میكروپروسسور يا 

ريزپردازنده
10

آزمايشگاه میكروپروسسور يا 

ريزپردازنده
17-14دكتر فاطمي8101046021

میكروپروسسور يا 

ريزپردازنده
10

آزمايشگاه میكروپروسسور يا 

ريزپردازنده
12-9دكتر فاطمي8101046031

میكروپروسسور يا 

ريزپردازنده
10

آزمايشگاه میكروپروسسور يا 

ريزپردازنده
17-14دكتر فاطمي8101047042

میكروپروسسور يا 

ريزپردازنده
10

16-13دكتر صفري8101469011آزمايشگاه معماري كامپیوتر

آزمايشگاه مدارهاي 

معماري + منطقي 

كامپیوتر

14

16-13دكتر صفري8101469021آزمايشگاه معماري كامپیوتر

آزمايشگاه مدارهاي 

معماري + منطقي 

كامپیوتر

14

9.5-7.5دكتر صفري8101469031آزمايشگاه معماري كامپیوتر  غیرفعال

آزمايشگاه مدارهاي 

معماري + منطقي 

كامپیوتر

14

آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی 

(سخت افزار)
16-13دکتر سنائی8101954011

1624-13مهندس حسینی8101305011كارگاه كامپیوتر
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مکانچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 

امتحان
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

1924-16مهندس حسینی8101305021كارگاه كامپیوتر

10.5-10.59-9دکتر فاطمی8101207013(میکروپروسسور)ريزپردازنده 
96/10/27 

صبح
90مدارهای منطقی

8101445013الکترونیک دیجیتال
دکترافضلی کوشا 

دکتر کمال+ 
10.5-1210.5-12

96/10/28 

صبح

مبانی مایکروالکترونیک یا 

2الکترونیک+1الکترونیک*
50

12-1210.5-10.5دکتر مدرسیCAD8101426013طراحی به کمک کامپیوتر 
96/10/25 

صبح
40ریزپردازنده

17.5-17.516-16دکتر صالحیCAD8101426013طراحی به کمک کامپیوتر 
96/10/25 

صبح
30ریزپردازنده

نمونه سازی سریع سیستم های 

کامپیوتری
15.5-15.514-14دکتر صالحی8101612013

96/10/25 

عصر
30معماری کامپیوتر

12-1210.5-10.5دکتر صفری8101761013برنامه سازی موازی
96/10/25 

صبح

معماری کامپیوتر و برنامه 

نویسی پیشرفته
35

:فناوری اطالعات

12مباني فناوري اطالعات11-8دکتر تقی یاره8101700011آزمايشگاه فناوري اطالعات

12مولتي مديا11-8دكتر هاشمي8101711011آزمايشگاه مولتي مديا

9-97.5-7.5مهندس آزادنیا8101675013اقتصاد مهندسی
96/10/27 

عصر

اولویت با  , ITنفر ۳۰

۹۲ورودی 
40

9-97.5-7.5مهندس عراقچی8101675023اقتصاد مهندسی
96/10/27 

عصر
50

16-14دکتر زعفریان8101703012مباني كار آفريني
96/10/27 

صبح
40

17.5-17.516-16مهندس خراط8101989013یادگیری الکترونیکی
96/10/23 

عصر
30

17,5-17,516-16دکتر ابویی8101674013اصول و مبانی مدیریت
96/11/03 

عصر

اولویت با  , ITنفر ۳۰

۹۲ورودی 
40
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