نوبت

روز

امتحان امتحان
شنبه
صبح
شنبه
عصر
یکشنبه
صبح
یکشنبه
عصر
دوشنبه
صبح
دوشنبه
عصر
صبح سه شنبه
عصر سه شنبه
صبح چهارشنبه
عصر چهارشنبه
صبح پنجشنبه
شنبه
صبح
شنبه
عصر
یکشنبه
صبح
یکشنبه
عصر
دوشنبه
صبح
دوشنبه
عصر
صبح سه شنبه
عصر سه شنبه
صبح چهارشنبه
عصر چهارشنبه
صبح پنجشنبه

تاريخ
امتحان
99/3/24
99/3/24
99/3/25
99/3/25
99/3/26
99/3/26
99/3/27
99/3/27
99/3/28
99/3/28
99/3/29
99/3/31
99/3/31
99/4/1
99/4/1
99/4/2
99/4/2
99/4/3
99/4/3
99/4/4
99/4/4
99/4/5

نام درس

نام درس

نام درس
فیزیک الکترونیک
مخابرات بیسیم
طراحی الگوریتم
میدان ها و امواج

اصول و مبانی مدیریت
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
تجارت الکترونیک
طراحی در سطح سیستم
حفاظت الکتریکی در سیستمهای بیمارستانی ماشین مخصوص
انتقال داده ها
هوش مصنوعی
تجزیه و تحلیل سیستمها
مبانی کارآفرینی
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی ساختمان داده ها و الگوریتم
سیستمهایکنترل غیرخطی ودیجیتال
ریاضی مهندسی
اقتصاد مهندسی
سیستمهای نهفته بی درنگ
شبیه سازی شیئگرای سیستمهای الکترونیکی شیوه ارائه مطلب علمی و فنی مدارهای مخابراتی
تعطیل
تعطیل
بررسی سیستمهای قدرت ( )2الکترونیک ()1
بررسی سیستمهایقدرت()1
مخابرات ()1
فیزیک مدرن
شبکه های کامپیوتری (برق و کامپیوتر)
گرافیک کامپیوتری
مدارهای الکتریکی ()1
طراحی سیستمهای نهفته مبتنی بر هسته
ابزار دقیق
اندازه گیری الکتریکی
سیستم های کنترل خطی
مدارهای الکتریکی ()2
مبانی فناوری اطالعات
فیلتر و سنتز مدار
زبان تخصصی
فیزیولوژی()2
فیزیولوژی()1
طراحی پست فشار قوی
آنتن
معماری کامپیوتر
الکترومغناطیس
ریزپردازنده(میکروپروسسور)
ماشین های الکتریکی ()1
DSP
شبکههای بیسیم
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
برنامه سازی پیشرفته
طراحی توأم سخت افزار و نرم افزار
نظریه زبان ها و ماشین
پایگاه داده
جبر خطی
اصول توانبخشی
مهندسی اینترنت
مخابرات ()2

نام درس

نام درس
مدارهای منطقی

اتوماسیون صنعتی
الکترونیک ()2
طراحی مدار واسط

الکترونیک()3

مدیریتوکنترل پروژهIT

سیستم عامل

رسم فنی برق

الکترونیک صنعتی

کامپایلر
فیزیک پزشکی
ریاضیات گسسته

مدارهای الکتریکی

تئوری گراف
سیستمهای توزیع شده
تحلیل و طراحی سیستمها

مکاترونیک
تأسیسات الکتریکی
آمار و احتماالت مهندسی امنیت شبکه

