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                                                برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مقطع کارشناسی
دروس اصلی:

مکانچھارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 
امتحان

ظرفیت پیش نیاز (یا ھمنیاز=*)

24٭ مدار الكتريكي(1)16-13مھندس رضایی8101047011آزمايشگاه مدار و اندازه گیري (1)

24٭ مدار الكتريكي(1)16-13دکتر ایمان عینی8101047021آزمايشگاه مدار و اندازه گیري (1)

24٭ مدار الكتريكي(1)16-13مھندس رضايي8101047031آزمايشگاه مدار و اندازه گیري (1)

24٭ مدار الكتريكي(1)11.15-8,15مھندس رضايي8101047041آزمايشگاه مدار و اندازه گیري (1)

24٭ مدار الكتريكي(1)16-13مھندس رضايي8101047051آزمايشگاه مدار و اندازه گیري (1)

10.52-10.59-9دکتر ابوالقاسمی8101092013آمار و احتماالت مھندسی
 98/10/28

صبح
70رياضي (2)

121-1210.5-10.5دکتر ربیعی8101092023آمار و احتماالت مھندسی
 98/10/28

صبح
70رياضي (2)

10.55-10.59-9دکتر بھرک8101092033آمار و احتماالت مھندسی (کامپیوتر)
 98/10/28

صبح
80رياضي (2)

15.51-15.514-14دکتر نشاط8101072013الكترومغناطیس
 98/10/23

عصر
فیزيك (2) + * رياضي 

مھندسي
60

129-1210.5-10.5دکتر یوسفی8101072023الكترومغناطیس
 98/10/23

عصر
فیزيك (2) + * رياضي 

مھندسي
60

127-1210.5-10.5دکتر کالھدوز8101087013الكترونیك (1)
 98/10/28

صبح
مدارھاي الكتريكي (1)+ 

* آز الکترونیک(1)
60

1210-1210.5-10.5دكتر آشتیانی8101088013الكترونیك (2)
 98/10/23

عصر
45الكترونیك (1)

129-1210.5-10.5دكتر افضلی کوشا8101088023الكترونیك (2)
 98/10/23

عصر
45الكترونیك (1)

10.52-10.59-9دکتر امینی فر8101109013بررسي سیستم ھاي قدرت (1)
 98/10/28

عصر
100

122-1210.5-10.5دکتر خسروی8101119013برنامه سازي پیشرفته
 98/10/23

صبح
مباني كامپیوتر و برنامه 

سازي
80

گذراندن 100 واحد درسیاساتید دانشكده8101138013پروژه كارشناسي
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مکانچھارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 
امتحان

ظرفیت پیش نیاز (یا ھمنیاز=*)

121-1210.5-10.5دکتر عباسفر8101144013تجزيه و تحلیل سیستم ھا
 98/10/29

عصر
60رياضي مھندسي

15.52-15.514-14دکتر اخایی8101144023تجزيه و تحلیل سیستم ھا
 98/10/29

عصر
60رياضي مھندسي

122-1210.5-10.5دكتر طالع ماسوله8101206013رياضي مھندسي
 98/10/30

عصر
رياضي (2) + معادالت 

ديفرانسیل
50

10.510-10.59-9دكتر محمدپوراقدم8101206023رياضي مھندسي
 98/10/30

عصر
رياضي (2) + معادالت 

ديفرانسیل
50

15.57-15.514-14دكتر محمدطاھری8101206033رياضي مھندسي
 98/10/30

عصر
رياضي (2) + معادالت 

ديفرانسیل
50

105-8خانم فاطمي012و810120902زبان تخصصي
 98/10/29

صبح
زبان خارجي

2گروه 
25نفره

125-10خانم فاطمي032و810120904زبان تخصصي
 98/10/29

صبح
زبان خارجي

2گروه 
25نفره

155-13خانم کاظم پوریان052و810120906زبان تخصصي
 98/10/29

صبح
زبان خارجي

2گروه 
25نفره

175-15خانم کاظم پوریان072و810120908زبان تخصصي
 98/10/29

صبح
زبان خارجي

2گروه 
25نفره

10.55-10.59-9دکتر فیلی8101437013ساختمان داده ھا و الگوریتم
 98/10/23

صبح
برنامه سازي پیشرفته 
+*ساختمان گسسته

70

15.55-15.514-14دکتر محمدی8101480013ساختمان گسسته
 98/10/26

صبح
رياضي (1) + مباني 

كامپیوتر و برنامه سازی
70

10.59-10.59-9دكتر كارگھي8101443013سیستم ھاي عامل (1)
 98/11/02

صبح
60معماري كامپیوتر

15.5-15.514-14دکتر بھرامی8101224013سیستم ھاي كنترل خطي
 10,15-12

تمرین
9

 98/10/21
صبح

تجزيه و تحلیل سیستمھا  + 
60٭آز کنترل خطی

15.55-15.514-14دكتر عباسیان8101224023سیستم ھاي كنترل خطي
 98/10/21

صبح
تجزيه و تحلیل سیستمھا  + 

60٭آز کنترل خطی

15.51-15.514-14دکتر قاسمی8101420013طراحی و ساخت کامپایلر
 98/11/03

صبح
70ساختمان داده ھا

8101304011كارگاه عمومي
اساتید گروه 

آموزشی
16-18,5

مختص دانشجویان 
جدیدالورود

18

18,5-16دکتر مرادی8101304021كار گاه عمومي
مختص دانشجویان 

جدیدالورود
18

10,5-8دکتر مرادی8101304031كارگاه عمومي
مختص دانشجویان 

جدیدالورود
18



شماره درسنام درس

8101304كار گاه عمومي

8101304كار گاه عمومي

8101304كار گاه عمومي

8101304كار گاه عمومي

8101304كار گاه عمومي

8101322ماشین ھای الكتريكي (2)

8101425ماشین ھاي الكتريكي (1)

8101347مباني كامپیوتر و برنامه سازي

8101354مخابرات (1)

8101354مخابرات (1)

8101522مدارھای الکتریکی(کامپیوتر)

۸۱۰۱۳۵۹مدارھاي الكتريكي (1)

8101360مدارھاي الكتريكي (2)

8101367مدارھاي منطقي

معماري كامپیوتر (سیستم ھای 
دیجیتال 2)

8101423

8101036آز عايق و فشار قوي

8101036آز عايق و فشار قوي

دروس تخصصی مھندسی برق:



4

مکانچھارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 
امتحان

ظرفیت پیش نیاز (یا ھمنیاز=*)

8٭ عايقھا و فشار قوي16-13,5دکتر محسنی8101036031آز عايق و فشار قوي

15.5-13دکتر داورپناه8101032011آز رله و حفاظت
آز مدل 
شبکه

20رله و حفاظت

10٭روشنایی فنیحذف20-17.5دکتر شایگانی8101401011آزمایشگاه روشنائی فنی

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

1210-9دکتر الفت8101141011آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

16-13دکتر کالھدوز8101022011آزمايشگاه الكترونیك (1)
٭الكترونیك (1) + آز مدار 

و اندازه گیري
30

16-13مھندس خودکاری8101022021آزمايشگاه الكترونیك (1)
٭الكترونیك (1) + آز مدار 

و اندازه گیري
30

16-13مھندس خودکاری8101022031آزمايشگاه الكترونیك (1)
٭الكترونیك (1) + آز مدار 

و اندازه گیري
30

16-13دكتر کالھدوز8101024011آزمايشگاه الكترونیك (2)
آز الكترونیك (1) + 

الكترونیك (2)
30

12-9دكتر کالھدوز8101024021آزمايشگاه الكترونیك (2)
آز الكترونیك (1) + 

الكترونیك (2)
30

15.5-13دکتر شیخایی8101026011آزمايشگاه الكترونیك (3)
آز الكترونیك (2) + * 

الكترونیك (3)
12

12-9دكتر فرھنگي8101021011آزمايشگاه الكترونیك صنعتي
الكترونیك صنعتي + آز 

الكترونیك (1)
12

16-13دكتر فرھنگي8101021021آزمايشگاه الكترونیك صنعتي
الكترونیك صنعتي + آز 

الكترونیك (1)
12

آزمايشگاه بررسي سیستم ھای 
قدرت

20-17.5دكتر افشارنیا8101485011
٭بررسی سیستم ھای 

قدرت (2)
20

12-9دکتر حسین زاده8101986011آزمايشگاه تجھیزات پزشكي
مقدمه اي بر مھندسي 

پزشكي
6

16-13دکتر حسین زاده8101986021آزمايشگاه تجھیزات پزشكي
مقدمه اي بر مھندسي 

پزشكي
6

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

آزمايشگاه سیستم ھاي كنترل 
خطي

16-13دكتر بھرامی8101012011
آز مدار و اندازه گیري + 
٭سیستم كنترل خطي

12
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مکانچھارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 
امتحان

ظرفیت پیش نیاز (یا ھمنیاز=*)

آزمايشگاه سیستم ھاي كنترل 
خطي

19-16دكتر عباسیان8101012021
آز مدار و اندازه گیري + 
٭سیستم كنترل خطي

12

آزمايشگاه سیستم ھاي كنترل 
خطي

16-13دكتر عباسیان8101012031
آز مدار و اندازه گیري + 
٭سیستم كنترل خطي

12

آزمايشگاه سیستم ھاي كنترل 
خطي

19-16دكتر بھرامی8101012041
آز مدار و اندازه گیري + 
٭سیستم كنترل خطي

12

آزمايشگاه سیستم ھاي كنترل 
خطي

16-13دكتر بھرامی8101012051
آز مدار و اندازه گیري + 
٭سیستم كنترل خطي

12

آزمايشگاه سیستم ھاي كنترل 
خطي

19-16دكتر عباسیان8101012061
آز مدار و اندازه گیري + 
٭سیستم كنترل خطي

12

آزمايشگاه سیستم ھاي كنترل 
خطي

16-13دكتر عباسیان8101012071
آز مدار و اندازه گیري + 
٭سیستم كنترل خطي

12

آزمايشگاه سیستم ھاي كنترل 
خطي

19-16دكتر بھرامی8101012081
آز مدار و اندازه گیري + 
٭سیستم كنترل خطي

12

آزمايشگاه سیستم ھاي كنترل 
خطي

16-13دكتر عباسیان8101012091
آز مدار و اندازه گیري + 
٭سیستم كنترل خطي

12

آزمايشگاه سیستم ھاي كنترل 
خطي

19-16دكتر بھرامی8101012101
آز مدار و اندازه گیري + 
٭سیستم كنترل خطي

12

آزمايشگاه ماشین ھاي الكتريكي 
(1)

13-10.5مھندس کریمی8101016011
٭ ماشین الكتريكي (2)- 

ماشین الكتريكي(1)
15

آزمايشگاه ماشین ھاي الكتريكي 
(1)

15.5-13مھندس کریمی8101016021
٭ ماشین الكتريكي (2)- 

ماشین الكتريكي(1)
15

آزمايشگاه ماشین ھاي الكتريكي 
(1)

13-10.5مھندس کریمی8101016031
٭ ماشین الكتريكي (2)- 

ماشین الكتريكي(1)
15

آزمايشگاه ماشین ھاي الكتريكي 
(1)

15.5-13دکتر عابدینی8101016041
٭ ماشین الكتريكي (2)- 

ماشین الكتريكي(1)
15

آزمايشگاه ماشین ھاي الكتريكي 
(2)

10.5-8دکتر عابدینی8101017011
آز ماشین (1) + ماشین 

ھاي الكتريكي (2)
15

10٭مدار مخابراتي16-13دكتر كمره اي8101044011آزمايشگاه مدارھاي مخابراتي

10٭مدار مخابراتي16-13دكتر كمره اي8101044021آزمايشگاه مدارھاي مخابراتي

10٭مدار مخابراتي19-16دكتر كمره اي8101044031آزمايشگاه مدارھاي مخابراتي

آزمایشگاه پردازش بی درنگ 
سیستم ھای دیجیتال

16-13دکتر شاه منصوری8101993011
پردازش سیگنال ھای 

دیجیتال
14
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مکانچھارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 
امتحان

ظرفیت پیش نیاز (یا ھمنیاز=*)

10,54-10,59-9مھندس نیری8101002013ابزار دقیق
 98/10/24

عصر
24ھمراه با آزمایشگاه

8101707013اصول سیستمھای راديولوژی
دکتر سلطانیان 

زاده
9-10.59-10.5220

 98/10/26
صبح

فیزيک (1) و (2) + 
*فیزيولوژی (1) + مقدمه 

ای بر فیزيک پزشکی
30

94-97.5-7.5دکتر شعاعی8101089013الكترونیك (3)
 98/11/02

عصر

الكترونیك (2) + 
*سیستمھای کنترل 

خطی
50

99-97.5-7.5دكتر حمزه8101078013الكترونیك صنعتي
 98/10/29

صبح
50الكترونیك (2)

97-97.5-7.5دکتر شایگانی8101105013اندازه گیری الکتریکی
 98/11/1

عصر
30

15,510-15,514-14دکتر حسین زاده8101125۰۱۳پردازش سیگنال ھای دیجیتال
 98/10/24

صبح
40

12220-1210.5-10.5دکتر آخوندی8101709013تجھیزات عمومی بیمارستان ھا
 98/11/01

صبح
30٭ فیزیولوژی (1)

17.51-17.516-16مھندس شکری8101145013تحقیق در عملیات
 98/10/22

عصر
مباني كامپیوتر و برنامه 

سازي
50

آزماشین12-1210.5-10.5دكتر صنایع پسند8101200013رله و حفاظت
 98/11/03

صبح
٭بررسی سیستم ھای 

قدرت (2)
30

حذف16-14دکتر شایگانی8101201012روشنایی فنی
 98/10/25

صبح
30

15.510-15.514-14دکتر امان اللھی810113913ساختمان داده در مھندسی برق
 98/10/30

صبح
شبیه سازی شئی گرای 
سیستمھای الکترونیکی

30

123-1210,5-10,5دکتر حسینی8101218013سیستم ھای ھوشمند
 98/10/28

صبح
30

15.57-15.514-14دکتر کبریایی8101447013سیستم ھای كنترل پیشرفته
 98/10/25

عصر
50*جبر خطي

سیستمھای نھفته مبتنی بر 
(FPGA) مدارات قابل برنامه ريزی

10.56-10.59-9دکتر علیزاده810180414
 98/10/25

صبح
20مدارھای منطقی

15.58-15.514-14دکتر داورپناه8101260013طراحی خطوط و انتقال انرژی
 98/10/21

عصر
بررسی سیستم ھای 

قدرت (1)
30

فشارقوی12-1210,5-10,5دکتر صمیمی8101268013عایق ھا و فشار قوی
 98/10/26

صبح
الکترومغناطیس +          

* آز عایق و فشارقوی
24

فشارقوی12-1210.5-10.5دکتر مھاجرزاده8101277013فیزيك الكترونیك
 98/10/22

عصر
فیزيك مدرن +  
*الكترونیك (2)

30

8101285013فیزيك مدرن
دکتر  اصل 
سلیمانی

10,5-12 10.5-12
 12.5-14

تمرین
6

 98/10/23
عصر

30٭ رياضي مھندسي
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مکانچھارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
تاریخ 
امتحان

ظرفیت پیش نیاز (یا ھمنیاز=*)

169-13دکتر سیفی8101981013فیزيولوژي و آناتومی (1)
 98/10/22

عصر
30

15.516-13دکتر داورپناه8101303011كارگاه برق

1816-15.5دکتر داورپناه8101303021كارگاه برق

1816-15.5دکتر داورپناه8101303031كارگاه برق

1816-15.5دکتر داورپناه8101303041كارگاه برق- غیر فعال

128-1210,5-10,5دکتر کلھر8101309013كنترل صنعتي
 98/11/03

صبح
40سیستمھای كنترل خطي

10,56-10,59-9مھندس نبوی8101458013ماشین ھای الکتريکی (3)
 98/10/30

صبح
ماشین ھای الکتریکی 

(2)
40

94-97.5-7.5دكتر كمره اي8101328013مايكروويو (1)
 98/10/30

صبح
50میدان ھا و امواج

10،58-10،59-9دکتر ربیعی8101355013مخابرات (2)
 98/10/28

عصر
مخابرات (1) + * 

الكترونیك (3)
30

124-1210.5-10.5دكتر كمره اي8101366013مدارھاي مخابراتي
 98/11/03

صبح
مخابرات (1) + * 

الكترونیك (3)
50

8101568013مقدمه ای بر مھندسی پزشکی
دکتر بدیعی 

رستمی
16-17.516-17.53

 98/11/2
صبح

30*فیزیولوژی (1)

17.54-17.516-16دكتر ظروفي8101984013مديريت اطالعات پزشكي
98/11/03

 صبح
٭ مقدمه اي بر 

مھندسي پزشكي
30

25پايگاه داده ھا20-17.5مھندس زاھدی8101470011آزمايشگاه پايگاه داده ھا

20٭سیستم عامل16-13.5مھندس نورعلیزاده8101473011آزمايشگاه سیستم عامل

20٭سیستم عامل18,5-16مھندس نورعلیزاده8101473021آزمايشگاه سیستم عامل

20٭سیستم عامل16-13مھندس نورعلیزاده8101473031آزمايشگاه سیستم عامل

8شبكه ھاي كامپیوتري16-13دكتر خونساري8101721011آزمايشگاه شبكه كامپیوتري

دروس تخصصی مھندسی کامپیوتر:
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8شبكه ھاي كامپیوتري19-16دكتر خونساري8101721021آزمايشگاه شبكه كامپیوتري

8شبکه ھای کامپیوتری13-10دكتر خونساري8101721031آزمايشگاه شبكه كامپیوتري

8شبکه ھای کامپیوتری16-13دكتر خونساري8101721041آزمايشگاه شبكه كامپیوتري

12مباني فناوري اطالعات11-81017000118آزمايشگاه فناوري اطالعات

1234-9دکتر سنائی8101954011آزمایشگاه مدارھای الکترونیکی

16مدارھاي منطقي16-13دكتر نوابي8101045011آزمايشگاه مدارھاي منطقي

16مدارھاي منطقي19-16دكتر نوابي8101045021آزمايشگاه مدارھاي منطقي

16مدارھاي منطقي16-13دكتر نوابي8101045031آزمايشگاه مدارھاي منطقي

16مدارھاي منطقي19-16دكتر نوابي8101045041آزمايشگاه مدارھاي منطقي

16مدارھاي منطقي16-13دكتر نوابي8101045051آزمايشگاه مدارھاي منطقي

16مدارھاي منطقي19-16دكتر نوابي8101045061آزمايشگاه مدارھاي منطقي

16مدارھاي منطقي16-13دكتر نوابي8101045071آزمايشگاه مدارھاي منطقي

16-13دكتر صفري8101469011آزمايشگاه معماري كامپیوتر
آزمايشگاه مدارھاي 
منطقي + معماري 

كامپیوتر
14

16-13دكتر صفري8101469021آزمايشگاه معماري كامپیوتر
آزمايشگاه مدارھاي 
منطقي + معماري 

كامپیوتر
14

9.5-7.5دكتر صفري8101469031آزمايشگاه معماري كامپیوتر
آزمايشگاه مدارھاي 
منطقي + معماري 

كامپیوتر
14

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
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آزمايشگاه میكروپروسسور يا 
ريزپردازنده

17-14دكتر فاطمي8101046042
میكروپروسسور يا 

ريزپردازنده
10

17.57-17.516-16دکتر خامس پناه810174313آزمون نرم افزار
 98/10/21

صبح
تحلیل و طراحي 

سیستمھا
50

97-97.5-7.5مھندس رھنمافرد8101674023اصول و مبانی مدیریت
 98/11/01

عصر
40

99-97.5-7.5دکتر آزادنیا8101675013اقتصاد مھندسی
 98/10/25

عصر
50

17.510-17.516-16دکتر ناجی8101675023اقتصاد مھندسی
 98/10/25

عصر
60

98-97.5-7.5مھندس عراقچی8101675023اقتصاد مھندسی
 98/10/25

عصر
50

124-1210.5-10.5دکتر کمال8101445013الکترونیک دیجیتال
 98/10/26

صبح
مدارھای الکترونیکی یا 

*الکترونیک1+الکترونیک2
50

8101100013انتقال داده
دکتر شریعت 

پناھی
14-15,514-15,53

 98/10/24
عصر

تجزیه و تحلیل سیستم 
ھا

50

123-1210.5-10.5دکتر صفری8101761013برنامه سازی موازی
 98/10/23

صبح
معماری کامپیوتر و برنامه 

نویسی پیشرفته
35

10.53-10.59-9دكتر شاکری8101459013پايگاه داده ھا
 98/10/24

صبح
40سیستم عامل

8101149013تحلیل و طراحی سیستم ھا
مھندس حسینی 

نژاد
16-17.516-17.55

 98/10/29
صبح

30سیستم عامل

تعامل انسان و کامپیوتر (واسط 
کاربر)

9202-97.5-7.5دکتر رھگذر8101503013
 98/10/23

عصر
30٭ مھندسي نرم افزار

روش ھای رسمی در مھندسی نرم 
افزار

10.5-10.59-9دکتر فقیه8101744013
7

 98/11/01
صبح

تحلیل و طراحي 
سیستمھا

40

10.53-10.59-9دکتر فاطمی8101207013ريزپردازنده (میکروپروسسور)
 98/10/25

صبح
90مدارھای منطقی

123-1210.5-10.5دکتر حسینی8101218013سیستم ھای ھوشمند
 98/10/28

صبح
30

1210-1210.5-10.5دكتر خونساری810141213شبكه ھاي كامپیوتري
 98/10/28

عصر
مخابرات (1) يا سیستم 

عامل
60

17،57-15،5دکتر محمدی810124622شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
 98/10/22

عصر
حداقل واحد گذرانده 100 

واحد
25

طراحی کامپیوتری سیستم ھای 
CAD دیجیتال

125-1210.5-10.5دکتر مدرسی8101536013
 98/10/23

صبح
60ریزپردازنده
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طراحی کامپیوتری سیستم ھای 
CAD دیجیتال

17.510-17.516-16دکتر بھاروند8101536023
 98/10/23

صبح
60ریزپردازنده

10.510-10.59-9دکتر مھینی8101424013طراحي الگوريتم
 98/11/01

صبح
50ساختمان داده ھا

1624-13مھندس حسینی8101305011كارگاه كامپیوتر

1924-16دکتر محمدی8101305021كارگاه كامپیوتر

17.57-17.516-16دکتر صیادحقیقی8101991013مبانی امنیت شبکه ھای کامپیوتری
 98/10/28

عصر
40شبکه ھای کامپیوتری

162-1614-14دكتر خسروی8101461013مھندسي نرم افزار
 98/10/26

صبح
تحلیل و طراحي 

سیستمھا
60

IT 910-97.5-7.5مھندس متولیان8101672013مدیریت و کنترل پروژه
 98/10/30

عصر
40اصول و مبانی مدیریت

10.57-10.59-9مھندس متولیان8101703012مبانی کارآفرینی
 98/10/25

صبح
40

17.55-17.516-16دکتر حجت8101444013نظريه زبان ھا و ماشین ھا
 98/10/22

صبح
50ساختمان داده ھا

10.59-10.59-9مھندس فدایی8101397013ھوش مصنوعي
 98/10/30

صبح
60برنامه سازي پیشرفته
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