
نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

24(1) مدار الكتريكی٭16-13مهندس رضايی۸۱۰۱۵۶۳011آزمايشگاه مدار و اندازه گيري

۸۱۰۱۵۶۳021آزمايشگاه مدار و اندازه گيري
دکتر ايمان 

عينی
24(1) مدار الكتريكی٭13-16

24(1) مدار الكتريكی٭16-13مهندس رضايی۸۱۰۱۵۶۳031آزمايشگاه مدار و اندازه گيري

24(1) مدار الكتريكی٭11.15-8,15مهندس رضايی۸۱۰۱۵۶۳041آزمايشگاه مدار و اندازه گيري

24(1) مدار الكتريكی٭16-13مهندس رضايی۸۱۰۱۵۶۳051آزمايشگاه مدار و اندازه گيري

8101092013آمار و احتماالت مهندسی
دکتر 

ابوالقاسمی
9-۱۰،۵9-۱۰،۵

99/۱۱/۰۴ 

صبح
70(2)رياضی 

۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر ربيعی8101092023آمار و احتماالت مهندسی
99/۱۱/۰۴ 

صبح
70(2)رياضی 

۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر بهرک8101092033(کامپيوتر)آمار و احتماالت مهندسی 
99/۱۱/۰۵ 

صبح
80(2)رياضی 

۱۵،۵-۱۵،۵۱۴-۱۴دکتر نشاط8101072013الكترومغناطيس
99/۱۰/29 

عصر
60رياضی مهندسی + * (2)فيزيك 

۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر يوسفی8101072023الكترومغناطيس
99/۱۰/29 

عصر
60رياضی مهندسی + * (2)فيزيك 

۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر سنائی8101087013(1)الكترونيك 
99/۱۱/۰۴ 

صبح
60(1)آز الكترونيك+ * (1)مدارهاي الكتريكی 

۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر آشتيانی8101088013(2)الكترونيك 
99/۱۰/29 

عصر
45(1)الكترونيك 

8101088023(2)الكترونيك 
دکتر افضلی 

کوشا
۱۰،۵-۱2۱۰،۵-۱2

99/۱۰/29 

عصر
45(1)الكترونيك 
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

  (۱)تحليل سيستمهاي انرژي الكتريكی

(1بررسی سيستم هاي قدرت)
۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر منصف۸۱۰۱۸9۳013

99/۱۱/۰۴ 

عصر
100

۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر خسروي8101119013برنامه سازي پيشرفته
99/۱۰/29 

صبح
80مبانی کامپيوتر و برنامه سازي

 واحد درسی100گذراندن اساتيد دانشكده۸۱۰۱۱۳۸013پروژه کارشناسی

تجزيه و )سيگنال ها و سيستم ها   

(تحليل سيستم ها
۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر عباسفر۸۱۰۱۵2۸013

99/۱۱/۰۵ 

عصر
۵۰رياضی مهندسی

تجزيه و )سيگنال ها و سيستم ها   

(تحليل سيستم ها
۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر صالح۸۱۰۱۵2۸023

99/۱۱/۰۵ 

عصر
۵۰رياضی مهندسی

تجزيه و )سيگنال ها و سيستم ها   

(تحليل سيستم ها
۱۵،۵-۱۵،۵۱۴-۱۴دکتر اخايی۸۱۰۱۵2۸0۳3

99/۱۱/۰۵ 

عصر
60رياضی مهندسی

8101206013رياضيات مهندسی
دکتر طالع 

ماسوله
۱۰،۵-۱2۱۰،۵-۱2

99/۱۱/۰۷ 

صبح
50معادالت ديفرانسيل + (2)رياضی 

8101206023رياضيات مهندسی
دکتر 

محمدپوراقدم
9-۱۰،۵9-۱۰،۵

99/۱۱/۰۷ 

صبح
50معادالت ديفرانسيل + (2)رياضی 

8101206033رياضيات مهندسی
دکتر 

محمدطاهري
۱۴-۱۵،۵۱۴-۱۵،۵

99/۱۱/۰۷ 

صبح
50معادالت ديفرانسيل + (2)رياضی 

10-8خانم فاطمی022و810120901زبان تخصصی
99/۱۱/۰۵ 

صبح
زبان خارجی

گروه 2

نفره25

12-10خانم فاطمی042و810120903زبان تخصصی
99/۱۱/۰۵ 

صبح
زبان خارجی

گروه 2

نفره25

062و810120905زبان تخصصی
خانم کاظم 

پوريان
13-15

99/۱۱/۰۵ 

صبح
زبان خارجی

گروه 2

نفره25

082و810120907زبان تخصصی
خانم کاظم 

پوريان
15-17

99/۱۱/۰۵ 

صبح
زبان خارجی

گروه 2

نفره25

۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر فيلی۸۱۰۱۵۴۷013ساختمان داده ها و الگوريتم ها
99/۱۰/29 

صبح
70ساختمان گسسته+*برنامه سازي پيشرفته 

۱۵،۵-۱۵،۵۱۴-۱۴دکتر محمدي۸۱۰۱۵2۳013رياضيات گسسته
99/۱۱/۰۵ 

صبح
70مبانی کامپيوتر و برنامه سازي + (1)رياضی 
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر کارگهی۸۱۰۱2۸۳013سيستم عامل
99/۱۱/۰۸  

صبح
60معماري کامپيوتر

۱۵،۵-۱۵،۵۱۴-۱۴دکتر بهرامی8101224013سيستم هاي کنترل خطی
10,15-12 

تمرين

99/۱۰/2۷ 

صبح
60آز کنترل خطی٭+ تجزيه و تحليل سيستمها  

۱۵،۵-۱۵،۵۱۴-۱۴دکتر عباسيان8101224023سيستم هاي کنترل خطی
99/۱۰/2۷ 

صبح
60آز کنترل خطی٭+ تجزيه و تحليل سيستمها  

طراحی کامپايلر و زبان هاي برنامه  

نويسی
۱۵،۵-۱۵،۵۱۴-۱۴دکتر قاسمی۸۱۰۱۵۷۴013

99/۱۱/۰۱ 

عصر
70ساختمان داده ها

8101304011کارگاه عمومی
اساتيد گروه 

آموزشی
18مختص دانشجويان جديدالورود16-18,5

18مختص دانشجويان جديدالورود18,5-16دکتر صميمی8101304021کار گاه عمومی

18مختص دانشجويان جديدالورود10,5-8دکتر صميمی8101304031کارگاه عمومی

18مختص دانشجويان جديدالورود13-10,5دکتر صميمی8101304041کار گاه عمومی

18مختص دانشجويان جديدالورود16-13,5دکتر صميمی8101304051کار گاه عمومی

18مختص دانشجويان جديدالورود18,5-16دکتر صميمی8101304061کار گاه عمومی

15,515-13دکتر مرادي8101304071کار گاه عمومی

18,515-16دکتر مرادي8101304081کار گاه عمومی

15,515-13دکتر مرادي8101304091کار گاه عمومی

18,515-16دکتر مرادي8101304101کار گاه عمومی

15,515-13دکتر مرادي8101304111کار گاه عمومی
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

18,515-16دکتر مرادي8101304121کار گاه عمومی

9-9۷،۵-۷،۵مهندس نبوي8101322013(2)ماشين هاي الكتريكی 
99/۱۰/۳۰ 

صبح
50(1)ماشينهاي الكتريكی 

۱۵،۵-۱۵،۵۱۴-۱۴دکتر عابدينی8101425013(1)ماشين هاي الكتريكی 
99/۱۰/۳۰ 

عصر
50الكترومغناطيس + (1)مدارهاي الكتريكی 

8101347024مبانی کامپيوتر و برنامه سازي
-دکتر هاشمی 

 مرادي
100(1) رياضی ٭علوم پايه۱۰،۵-۱2۱۰،۵-۱2

مخابرات )اصول سيستم هاي مخابراتی  

(1))
۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر الفت۸۱۰۱۸9۱013

99/۱۱/۰۵ 

عصر
60تجزيه وتحليل سيستم ها+ آمار و احتماالت 

مخابرات )اصول سيستم هاي مخابراتی  

(1))
۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر صباغيان۸۱۰۱۸9۱023

99/۱۱/۰۵ 

عصر
60تجزيه وتحليل سيستم ها+ آمار و احتماالت 

8101522013(کامپيوتر)مدارهاي الكتريكی
دکتر خوش 

اخالق
۱۰،۵-۱2۱۰،۵-۱2

99/۱۰/2۷ 

عصر
70

۸۱۰۱۳۵9۰2۳(1)مدارهاي الكتريكی 
دکتر 

راشدمحصل
9-۱۰،۵9-۱۰،۵

99/۱۰/2۷ 

عصر
100آز مدار+* معادالت ديفرانسيل + * (2)فيزيك 

9-9۷،۵-۷،۵دکتر حمزه8101360013(2)مدارهاي الكتريكی 
99/۱۱/۰۸  

عصر
60(1)مدارهاي الكتريكی 

9-9۷،۵-۷،۵دکتر نوابی8101367013(مهندسی کامپيوتر)مدارهاي منطقی 
12,15-

13,15 

99/۱۱/۰۱ 

صبح
۷۵(1) مدارهاي الكتريكی ٭

مدارهاي ) (۱)سيستم هاي ديجيتال

(مهندسی برق)(منطقی
9-9۷،۵-۷،۵دکتر نوابی۸۱۰۱۸9۴013

12,15-

13,15 

99/۱۱/۰۱ 

صبح
۷۵(1) مدارهاي الكتريكی ٭

9-9۷،۵-۷،۵دکتر صفري8101423013(مهندسی کامپيوتر)معماري کامپيوتر 
99/۱۱/۰۸  

صبح
۸۰(۱)سيستم هاي ديجيتال 

معماري ) (2)سيستم هاي ديجيتال 

(مهندسی برق )(کامپيوتر
9-9۷،۵-۷،۵دکتر صفري۸۱۰۱۷۷۸013

99/۱۱/۰۸  

صبح
۸۰(۱)سيستم هاي ديجيتال 

8 عايقها و فشار قوي٭16-13,5دکتر محسنی8101036021آز عايق و فشار قوي

:دروس تخصصی مهندسی برق
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

8 عايقها و فشار قوي٭16-13,5دکتر محسنی8101036031آز عايق و فشار قوي

20رله و حفاظت۱۵،۵-۱۳دکتر داورپناه8101032011آز رله و حفاظت

8101041011آزمايشگاه مايكروويو
دکتر 

راشدمحصل
16(1)مايكروويو ٭۱۷،۵-2۰

1210-9دکتر الفت8101141011آزمايشگاه مخابرات ديجيتال

30آز مدار و اندازه گيري + (1)الكترونيك ٭16-13دکتر کالهدوز8101022011(1)آزمايشگاه الكترونيك 

8101022021(1)آزمايشگاه الكترونيك 
مهندس 

خودکاري
30آز مدار و اندازه گيري + (1)الكترونيك ٭13-16

8101022031(1)آزمايشگاه الكترونيك 
مهندس 

خودکاري
30آز مدار و اندازه گيري + (1)الكترونيك ٭13-16

30(2)الكترونيك  + (1)آز الكترونيك 16-13دکتر کالهدوز8101024011(2)آزمايشگاه الكترونيك 

30(2)الكترونيك  + (1)آز الكترونيك 12-9دکتر کالهدوز8101024021(2)آزمايشگاه الكترونيك 

12(3)الكترونيك  + * (2)آز الكترونيك ۱۵،۵-۱۳دکتر شيخايی8101026011(3)آزمايشگاه الكترونيك 

12(1)آز الكترونيك + الكترونيك صنعتی 12-9دکتر فرهنگی8101021011آزمايشگاه الكترونيك صنعتی

12(1)آز الكترونيك + الكترونيك صنعتی 16-13دکتر فرهنگی8101021021آزمايشگاه الكترونيك صنعتی

آزمايشگاه تحليل سيستم هاي انرژي   

(آز بررسی سيستم هاي قدرت)
20(۱)تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكی 2۰-۱۷،۵دکتر افشارنيا8101837011

6مقدمه اي بر مهندسی پزشكی12-9دکتر ستاره دان8101864011آزمايشگاه سيگنال هاي حياتی

6مقدمه اي بر مهندسی پزشكی16-13دکتر ستاره دان8101864021آزمايشگاه سيگنال هاي حياتی
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

16(۱)سيستم هاي ديجيتال 16-13دکتر نوابی18101895011آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 

16(۱)سيستم هاي ديجيتال 19-16دکتر نوابی18101895021آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 

۱۶(۱)سيستم هاي ديجيتال 16-13دکتر نوابی18101895031آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 

۱۶(۱)سيستم هاي ديجيتال 19-16دکتر نوابی18101895041آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 

9,5-7,5دکتر صفري28101897۰۱1آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 
سيستم + (۱)آزمايشگاه سيستم هاي ديجيتال 

2هاي ديجيتال
۱۴

12سيستم کنترل خطی٭+ آز مدار و اندازه گيري 16-13دکتر بهرامی۸۱۰۱۶۸9011آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطی

12سيستم کنترل خطی٭+ آز مدار و اندازه گيري 19-16دکتر عباسيان8101689021آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطی

12سيستم کنترل خطی٭+ آز مدار و اندازه گيري 16-13دکتر عباسيان8101689031آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطی

12سيستم کنترل خطی٭+ آز مدار و اندازه گيري 19-16دکتر بهرامی8101689041آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطی

12سيستم کنترل خطی٭+ آز مدار و اندازه گيري 16-13دکتر بهرامی8101689051آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطی

12سيستم کنترل خطی٭+ آز مدار و اندازه گيري 19-16دکتر عباسيان8101689061آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطی

12سيستم کنترل خطی٭+ آز مدار و اندازه گيري 16-13دکتر عباسيان8101689071آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطی

12سيستم کنترل خطی٭+ آز مدار و اندازه گيري 19-16دکتر بهرامی8101689081آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطی

12سيستم کنترل خطی٭+ آز مدار و اندازه گيري 16-13دکتر عباسيان8101689091آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطی

12سيستم کنترل خطی٭+ آز مدار و اندازه گيري 19-16دکتر بهرامی8101689101آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطی
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

آزمايشگاه طراحی بر اساس ريزپردازنده 

(آزمايشگاه ميكروپروسسور)
10(ميكروپروسسور)طراحی بر اساس ريزپردازنده 12-9دکتر فاطمی۸۱۰۱۸۸۴۰۱2

آزمايشگاه طراحی بر اساس ريزپردازنده 

(آزمايشگاه ميكروپروسسور)
10(ميكروپروسسور)طراحی بر اساس ريزپردازنده 17-14دکتر فاطمی۸۱۰۱۸۸۴۰22

۲۰(1)ماشين الكتريكی- (2) ماشين الكتريكی ٭۱۳-۱۰،۵مهندس کريمی8101016011(1)آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكی 

۲۰(1)ماشين الكتريكی- (2) ماشين الكتريكی ٭۱۵،۵-۱۳مهندس کريمی8101016021(1)آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكی 

۲۰(1)ماشين الكتريكی- (2) ماشين الكتريكی ٭۱۳-۱۰،۵مهندس کريمی8101016031(1)آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكی 

۲۰(1)ماشين الكتريكی- (2) ماشين الكتريكی ٭۱۵،۵-۱۳دکتر عابدينی8101016041(1)آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكی 

۲۰(2)ماشين هاي الكتريكی  + (1)آز ماشين ۱۰،۵-۸دکتر عابدينی8101017011(2)آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكی 

10مدار مخابراتی٭16-13دکتر کمره اي8101044011آزمايشگاه مدارهاي مخابراتی

10مدار مخابراتی٭16-13دکتر کمره اي8101044021آزمايشگاه مدارهاي مخابراتی

10مدار مخابراتی٭19-16دکتر کمره اي8101044031آزمايشگاه مدارهاي مخابراتی

آزمايشگاه پردازش بی درنگ سيستم 

هاي ديجيتال
8101993011

دکتر شاه 

منصوري
14پردازش سيگنال هاي ديجيتال13-16

10,5-10,59-9مهندس نيري۸۱۰۱۷9۸013ابزار دقيق
99/۱۰/2۷ 

صبح
24همراه با آزمايشگاه

8101869013اصول تصويرنگاري پزشكی
دکتر سلطانيان 

زاده
9-۱۰،۵9-۱۰،۵

99/۱۰/۳۰ 

صبح

مقدمه  + (1)فيزيولوژي  + *(2)و  (1)فيزيك 

اي بر فيزيك پزشكی
30

9-9۷،۵-۷،۵دکتر شعاعی8101089013(3)الكترونيك 
99/۱۱/۰۸  

عصر
50سيستمهاي کنترل خطی + *(2)الكترونيك 

9-9۷،۵-۷،۵دکتر شايگانی8101105013اندازه گيري الكتريكی
99/۱۱/۰۷ 

عصر
30
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

8101125۰۱۳پردازش سيگنال هاي ديجيتال
دکتر بديع 

رستمی
14-15,514-15,5

99/۱۱/۰۱ 

عصر
40

تجهيزات عمومی بيمارستانی و کلينيك 

هاي پزشكی
۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر آخوندي۸۱۰۱۸۳9013

99/۱۱/۰۷ 

صبح
30(1) فيزيولوژي ٭

۱۷،۵-۱۷،۵۱۶-۱۶مهندس شكري8101145013تحقيق در عمليات
99/۱۱/۰۶ 

عصر
50مبانی کامپيوتر و برنامه سازي

8101200013رله و حفاظت سيستم ها
دکتر صنايع 

پسند
۱۰،۵-۱2۱۰،۵-۱2

99/۱۱/۰۸  

عصر
30(2)تحليل سيستم هاي انرژي الكتريكی 

مبانی الگوريتم هاي طراحی سيستم 

ساختمان داده در )هاي ديجيتال 
۱۵،۵-۱۵،۵۱۴-۱۴دکتر امان اللهی۸۱۰۱۸۵۶13

99/۱۱/۰۶ 

صبح
30شبيه سازي شئی گراي سيستمهاي الكترونيكی

12-1210,5-10,5دکتر حسينی8101218013سيستم هاي هوشمند
99/۱۱/۰۴ 

صبح
30

۱۵،۵-۱۵،۵۱۴-۱۴دکتر کبريايی8101447013سيستم هاي کنترل پيشرفته
99/۱۰/۳۰ 

عصر
50جبر خطی*

سيستمهاي نهفته مبتنی بر مدارات 

(FPGA)قابل برنامه ريزي 
۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر عليزاده810180414

99/۱۰/۳۰ 

صبح
20مدارهاي منطقی

۱۵،۵-۱۵،۵۱۴-۱۴دکتر داورپناه8101260013طراحی خطوط و انتقال انرژي
99/۱۰/2۷ 

عصر
30(1)بررسی سيستم هاي قدرت 

12-1210,5-10,5دکتر صميمی8101268013عايق ها و فشار قوي
99/۱۱/۰۴ 

صبح
24آز عايق و فشارقوي+* الكترومغناطيس 

16-13دکتر سيفی۸۱۰۱۸۷۸013فيزيولوژي و آناتومی
99/۱۰/29 

صبح
30

12-1210,5-10,5دکتر مهاجرزاده۸۱۰۱22۷013فيزيك الكترونيك
99/۱۰/29 

صبح
30

۱۸16-۱۵،۵دکتر داورپناه8101303021کارگاه برق

۱۸16-۱۵،۵دکتر داورپناه8101303031کارگاه برق

12-1210,5-10,5دکتر کلهر8101309013کنترل صنعتی
99/۱۱/۰۸  

عصر
40سيستمهاي کنترل خطی
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

10,5-10,59-9مهندس نبوي8101458013(3)ماشين هاي الكتريكی 
99/۱۱/۰۶ 

صبح
40(2)ماشين هاي الكتريكی 

9-97,5-7,5دکتر کمره اي8101328013(1)مايكروويو 
99/۱۱/۰۵ 

عصر
50ميدان ها و امواج

۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر ربيعی۸۱۰۱۶9۴013(2مخابرات )مخابرات ديجيتال 
99/۱۱/۰۱ 

صبح

الكترونيك + * اصول سيستم هاي مخابراتی 

(3)
30

۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر کمره اي8101366013مدارهاي مخابراتی
99/۱۱/۰۷ 

عصر
50(3)الكترونيك + * اصول سيستم هاي مخابراتی

۸۱۰۱۸۷۰013 مبانی مهندسی پزشكی
دکتر بديعی 

رستمی
۱۶-۱۷،۵۱۶-۱۷،۵

99/۱۱/۰۸  

صبح
30(1)فيزيولوژي *

۱۷،۵-۱۷،۵۱۶-۱۶دکتر ظروفی8101984013مديريت اطالعات پزشكی
99/۱۱/۰۴ 

عصر
30 مقدمه اي بر مهندسی پزشكی٭

25پايگاه داده ها2۰-۱۷،۵مهندس زاهدي8101470011آزمايشگاه پايگاه داده ها

8101473011آزمايشگاه سيستم عامل
مهندس 

نورعليزاده
20سيستم عامل٭13,5-16

8101473021آزمايشگاه سيستم عامل
مهندس 

نورعليزاده
20سيستم عامل٭16-18,5

8101473031آزمايشگاه سيستم عامل
مهندس 

نورعليزاده
20سيستم عامل٭13-16

8شبكه هاي کامپيوتري16-13مهندس خمسه8101721011آزمايشگاه شبكه کامپيوتري

8شبكه هاي کامپيوتري19-16دکتر خونساري8101721021آزمايشگاه شبكه کامپيوتري

8شبكه هاي کامپيوتري13-10مهندس خمسه8101721031آزمايشگاه شبكه کامپيوتري

8شبكه هاي کامپيوتري16-13مهندس خمسه8101721041آزمايشگاه شبكه کامپيوتري

:دروس تخصصی مهندسی کامپیوتر
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

12مبانی فناوري اطالعات11-8مهندس کتابی8101700011آزمايشگاه فناوري اطالعات

۱۶مدارهاي منطقی16-13دکتر نوابی8101045011آزمايشگاه مدارهاي منطقی

۱۶مدارهاي منطقی19-16دکتر نوابی8101045021آزمايشگاه مدارهاي منطقی

14معماري کامپيوتر+ آزمايشگاه مدارهاي منطقی 16-13دکتر صفري8101469011آزمايشگاه معماري کامپيوتر

14معماري کامپيوتر+ آزمايشگاه مدارهاي منطقی 16-13دکتر صفري8101469021آزمايشگاه معماري کامپيوتر

10ميكروپروسسور يا ريزپردازنده12-9دکتر فاطمی8101046012آزمايشگاه ميكروپروسسور يا ريزپردازنده

10ميكروپروسسور يا ريزپردازنده17-14دکتر فاطمی8101046022آزمايشگاه ميكروپروسسور يا ريزپردازنده

810174313آزمون نرم افزار
دکتر خامس 

پناه
۱۶-۱۷،۵۱۶-۱۷،۵

99/۱۰/2۷ 

صبح
50تحليل و طراحی سيستمها

اصول مديريت و برنامه ريزي راهبردي 

(اصول و مبانی مديريت)
۸۱۰۱9۱۸023

مهندس 

رهنمافرد
۷،۵-9۷،۵-9

99/۱۱/۰۷ 

عصر
40

9-9۷،۵-۷،۵دکتر آزادنيا8101675013اقتصاد مهندسی
99/۱۱/۰۱ 

عصر
50

17-1715:30-15:30دکتر ناجی8101675023اقتصاد مهندسی
99/۱۱/۰۱ 

عصر
60

18:30-18:3017-17دکتر ناجی8101675۰۳3اقتصاد مهندسی
99/۱۱/۰۱ 

عصر
50

۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر کمال8101445013الكترونيك ديجيتال
99/۱۱/۰۱ 

عصر

مدارهاي الكترونيكی يا 

2الكترونيك+1الكترونيك*
50

8101100013انتقال داده ها
دکتر شريعت 

پناهی
14-15,514-15,5

99/۱۰/۳۰ 

عصر
50تجزيه و تحليل سيستم ها

۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر صفري۸۱۰۱۸9۰013برنامه نويسی موازي
99/۱۰/29 

صبح
35معماري کامپيوتر و برنامه نويسی پيشرفته
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر شاکري8101459013پايگاه داده ها
99/۱۰/۳۰ 

صبح
40سيستم عامل

8101149013تحليل و طراحی سيستم ها
مهندس 

حسينی نژاد
۱۶-۱۷،۵۱۶-۱۷،۵

99/۱۰/2۷ 

صبح
30سيستم عامل

9-9۷،۵-۷،۵دکتر رهگذر۸۱۰۱۷۴2013(واسط کاربر)تعامل انسان و کامپيوتر 
99/۱۰/29 

عصر
30 مهندسی نرم افزار٭

۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر حسينی8101218013سيستم هاي هوشمند
99/۱۱/۰۴ 

صبح
30

810141213شبكه هاي کامپيوتري
دکتر خونساري 

يزدانی- 
۱۰،۵-۱2۱۰،۵-۱2

99/۱۱/۰۴ 

عصر
60يا سيستم عامل (1)مخابرات 

۱۷،۵-۱۵،۵دکتر تقی ياره810152722روش پژوهش و ارائه
99/۱۰/2۷ 

عصر
25 واحد100حداقل واحد گذرانده 

طراحی کامپيوتري سيستم هاي 

CADديجيتال 
۱2-۱2۱۰،۵-۱۰،۵دکتر مدرسی8101536013

99/۱۰/29 

صبح
60ريزپردازنده

طراحی کامپيوتري سيستم هاي 

CADديجيتال 
۱۷،۵-۱۷،۵۱۶-۱۶دکتر صالحی8101536023

99/۱۰/29 

صبح
60ريزپردازنده

۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر مهينی۸۱۰۱۵۸۷013طراحی الگوريتم
99/۱۱/۰۷ 

صبح
50ساختمان داده ها

8101305011کارگاه کامپيوتر
مهندس 

حسينی
13-1624

1924-16دکتر محمدي8101305021کارگاه کامپيوتر

8101991013مبانی امنيت شبكه هاي کامپيوتري
دکتر 

صيادحقيقی
۱۶-۱۷،۵۱۶-۱۷،۵

99/۱۱/۰۴ 

عصر
40شبكه هاي کامپيوتري

8101991023مبانی امنيت شبكه هاي کامپيوتري
دکتر صالح 

کليبر
۱۶-۱۷،۵۱۶-۱۷،۵

99/۱۱/۰۴ 

عصر
40شبكه هاي کامپيوتري

16-1614-14دکتر خسروي8101461013مهندسی نرم افزار
99/۱۱/۰۱ 

صبح
60تحليل و طراحی سيستمها

IT8101672013مديريت و کنترل پروژه 
مهندس 

متوليان
۷،۵-9۷،۵-9

99/۱۱/۰۶ 

عصر
40اصول و مبانی مديريت
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نام درس
شماره 

درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهمدرسواحدگروه

تاریخ 

امتحان

شماره 

کالس
ظرفیت(=*یا همنیاز) پیش نیاز 

8101703012مبانی کارآفرينی
مهندس 

متوليان
9-۱۰،۵9-۱۰،۵

99/۱۰/۳۰ 

عصر
40

۱۷،۵-۱۷،۵۱۶-۱۶دکتر حجت8101444013نظريه زبان ها و ماشين ها
99/۱۰/2۷ 

صبح
50ساختمان داده ها

۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر فدايی8101397013هوش مصنوعی
99/۱۱/۰۶ 

صبح
60برنامه سازي پيشرفته

۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر مرادي8101397023هوش مصنوعی
99/۱۱/۰۶ 

صبح
50برنامه سازي پيشرفته

سيستم هاي )مبانی رايانش توزيع شده  

(توزيع شده
۱۰،۵-۱۰،۵9-9دکتر يزدانی۸۱۰۱۸۸9۰۱3

99/۱۱/۰۸  

صبح
50
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