
 بسمه تعالی

 952برنامه گروه برق در نیمسال 

 برنامه مهندسی پزشکی* 

 :93ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 مدار منطقی شنبهسه
 )خانم فامیلی(

 گزارش نویسی فنی ---
 حسینی()خانم شاه

15:30-13:30 

 2الکترونیک 
 )خانم فامیلی(

اصول توانبخشی و  چهارشنبه

 دستگاههاوسائل 
 )دکتر اقلیمی(

های -اصول سیستم

 رادیولوژی و رادیوتراپی
 )دکتر اقلیمی(

های -اصول سیستم

 رادیولوژی و رادیوتراپی
 )دکتر اقلیمی(

 گیری الکترونیکیاندازه
 )مهندس آشناگر(

 کنترل صنعتی پنجشنبه
 )مهندس زینالی(

 2آز الکترونیک
 )خانم فامیلی(

13 - 11 

 آز مدار منطقی
 س آشناگر()مهند

15:30-13:30 

 (1)میکروپروسسور
 مهندس آشناگر

 

 :94ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 1الکترونیک  دوشنبه
 حسینی(-)خانم شاه

 گزارش نویسی فنی
 حسینی()خانم شاه

(13-11) 

 زبان خارجی ---

 2الکتریکی مدار شنبهسه
 )مهندس شاکرمی(

تجزیه و تحلیل 

 هاسیستم
 )خانم فامیلی(

تجزیه و تحلیل 

 هاسیستم
 )خانم فامیلی(

 ریاضی مهندسی
 )مهندس شاکرمی(

 1مدار چهارشنبه
 )دکتر جاللی(

ماشین الکتریکی 

 مستقیم و متناوب
 )دکتر تورانداز(

ماشین الکتریکی 

 مستقیم و متناوب
 )دکتر تورانداز(

اصول توانبخشی و 

 وسائل دستگاهها
 )دکتر اقلیمی(

 

 

 

 

 

 



 (:A) 95ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 سازی کامپیوتربرنامه 2ریاضی عمومی 2ریاضی عمومی معادالت دیفرانسیل دوشنبه
 حسینی()خانم شاه

تاریخ فرهنگ و تمدن   شنبهسه

 اسالمی
(13-11) 

 آمار و احتماالت
15:30-13:30 

 2فیزیک عمومی

 فیزیولوژی+آز پنج شنبه

 )مجازی(

   

 (:B) 95ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 2فیزیک عمومی  دوشنبه

 

 2فیزیک عمومی

 

 معادالت دیفرانسیل 

 

 آمار و احتماالت 2ریاضی عمومی شنبهسه
(13-11) 

تاریخ فرهنگ و تمدن 

 اسالمی
15:30-13:30 

 سازی کامپیوتربرنامه
 حسینی()خانم شاه

 

 فیزیولوژی+آز پنج شنبه

 )مجازی(

   

 

 صنعتی* کاردانی برق 

 :95ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 اصول سرپرستی --- --- --- دوشنبه

 خانم مهرانفر 
 )مجازی(

 هیدرولیک و پنوماتیک شنبهسه
(10-8) 

 آز مدار الکتریکی
 حسینی()خانم شاه

13 - 11 

 فیزیک الکتریسیته
15:30-13:30 

 زبان فارسی

 الکترونیک صنعتی چهارشنبه
 )دکتر تورانداز(

 آز الکترونیک عمومی ریاضی کاربردی
 حسینی()خانم شاه

15:30-13:30 

 مبانی دیجیتال
 )مهندس آشناگر(

 

 



 

 

 * کاردانی تاسیسات الکتریکی:

 :95ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 اصول سرپرستی --- --- --- دوشنبه

 خانم مهرانفر 
 )مجازی(

 معادل

 کاربرد رایانه در برق شنبهسه
 حسینی()خانم شاه

 آز مدار الکتریکی
 حسینی()خانم شاه

 معادل
13 - 11 

 فیزیک الکتریسیته
15:30-13:30 

 معادل

 زبان فارسی
 معادل

 الکترونیک صنعتی چهارشنبه
 )دکتر تورانداز(

 معادل

 ریاضی کاربردی
 معادل

 آز الکترونیک عمومی
 حسینی()خانم شاه

15:30-13:30 

 معادل

 مبانی دیجیتال
 )مهندس آشناگر(

 معادل

 * کاردانی الکترونیک عمومی:

 :95ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 اصول سرپرستی --- --- --- دوشنبه
 خانم مهرانفر 

 )مجازی(

 میکروپروسسور شنبهسه
 )مهندس آشناگر(

10 - 8 

 آز مدار الکتریکی
 حسینی(شاه)خانم 

 معادل
13 - 11 

 آز دیجیتال
 مهندس آشناگر

15:30-13:30 

 زبان فارسی

 معادل

تحلیل مدار  چهارشنبه

 الکترونیکی
 )مهندس آشناگر( 

 سیستم مخابراتی
 )دکتر جاللی(

 سیستم مخابراتی
 )دکتر جاللی(

طراحی و ساخت مدار 

 چاپی
 )خانم فامیلی(

 

 

 

 



 

 

 مخابرات: -* کارشناسی پیوسته برق 

 :92ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

برنامه سازی  چهارشنبه

پیشرفته)از دروس 

 اختیاری(
 خانم خلیلی

 آز مخابرات دیجیتال ---
 )مهندس وحیدی(

15:30-13:30 

--- 

 3الکترونیک  پنجشنبه
 )مهندس آشناگر(

 2آنتن 
 )از دروس اختیاری(

 )دکتر رضایی(

 2آنتن 
 دروس اختیاری()از 

 )دکتر رضایی(

 فیلتر و سنتز مدار
 )از دروس انتخابی(

 دکتر صادقی

 سیستم تلویزیون --- جمعه
 )از دروس اختیاری(

 دکتر جاللی

13:15-11 

 

 آز مدار مخابراتی
 )مهندس وحیدی(

15:30-13:30 

--- 

 

 :93ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 2الکترونیک چهارشنبه
 )خانم فامیلی(

10 - 8 

 2سیستم دیجیتال
 )خانم خلیلی(

 2سیستم دیجیتال
 )خانم خلیلی(

های تحلیل سیستم

 1انرژی

 )دکتر تورانداز(

های نالپردازش سیگ پنجشنبه

 دیجیتال
 )دکتر رضایی(

 2آز سیستم دیجیتال
 )مهندس آشناگر(

13 - 11 

 آز کنترل خطی
 )مهندس زینالی(

15:30-13:30 

 ریز موج و آنتن
 )دکتر رضایی(

 مخابرات دیجیتال جمعه
 )دکتر صادقی(

 آز الکترونیک 
 الدینمهندس تاج

15:30-13:30 

 مدار مخابراتی
 )دکتر صادقی(

18-15:30 
 

 

 

 

 



 

 * کارشناسی پیوسته الکترونیک:

 :92ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 الکترونیک صنعتی چهارشنبه
 )دکتر تورانداز(

 معادل

های طراحی سیستم

 ریزپردازنده
 )مهندس اشناگر(

های طراحی سیستم

 ریزپردازنده
 )مهندس اشناگر(

--- 

برنامه سازی 

پیشرفته)از دروس 

 اختیاری(

 خانم خلیلی

 3الکترونیک  پنجشنبه
 )مهندس آشناگر(

 معادل

 آز الکترونیک صنعتی
 )دکتر تورانداز(

13- 11 

مدارات پالس و آز 

 دیجیتال
 )خانم فامیلی(

13:30-15:30 

 فیلتر و سنتز مدار
 )از دروس انتخابی(

 دکتر صادقی
 معادل

های نالپردازش سیگ

 دیجیتال
 )دکتر رضایی(

 معادل

مدارات پالس و  جمعه

 دیجیتال
 )دکتر جاللی(

 سیستم تلویزیون
 )دکتر جاللی(

13:15-11 

 آز مدار مخابراتی
 وحیدی()مهندس 

15:30-13:30 

 معادل

--- 

 :93ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 2الکترونیک چهارشنبه
 )خانم فامیلی(

10 - 8 

 معادل

 2سیستم دیجیتال
 )خانم خلیلی(

 معادل

 2سیستم دیجیتال
 )خانم خلیلی(

 معادل

های تحلیل سیستم

 1انرژی
 )دکتر تورانداز(

 معادل

 1سیستم دیجیتالآز  پنجشنبه
 )خانم فامیلی(

 2آز سیستم دیجیتال
 )مهندس آشناگر(

 معادل
13 - 11 

 آز کنترل خطی
 )مهندس زینالی(

15:30-13:30 

 معادل

--- 

 2ماشین 
 )دکتر تورانداز(

15:30-13:30 

مدارات پالس و  جمعه

 دیجیتال

 آز الکترونیک 
 الدینمهندس تاج

 مدار مخابراتی
 )دکتر صادقی(



 )دکتر جاللی(
 معادل

15:30-13:30 
 معادل

18-15:30 
 معادل

 

 * کارشناسی پیوسته )مهندسی برق(:

 :94ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 هاسیگنال و سیستم پنجشنبه
 )دکتر صادقی(

آز مدار الکتریکی و 

 گیریاندازه
 )مهندس زینالی(

13 - 11 

 1ماشین  1معارف 
 تورانداز()دکتر 

 2مدار الکتریکی 17:30-15:30
 )دکتر تفنگدارزاده(

15:30-13:30 

 1آز سیستم دیجیتال جمعه
 الدین()مهندس تاج

10-8 

 1الکترونیک 
 الدین()مهندس تاج

13 - 11 

 کارگاه برق
 )مهندس قندالی(

15:30-13:30 

 1سیستم دیجیتال
 الدین()مهندس تاج

 

 :95ورودی -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 زبان تخصصی برق اقتصاد مهندسی پنجشنبه
 )دکتر تفنگدارزاده(

13 - 11 

 2آز فیزیک
15:30-13:30 

 سازیبرنامه
 )مهندس زینالی(

 معادالت دیفرانسیل 2ریاضی عمومی جمعه
13:15-11 

 کارگاه برق
 )مهندس قندالی(

15:30-13:30 

 2فیزیک

 

 

 

 

 

 



 قدرت: * کارشناسی ناپیوسته

 :95ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 متون اسالمی شنبهسه
10 - 8 

تجزیه و تحلیل 

 هاسیگنال
 )خانم فامیلی(

 معادل

تجزیه و تحلیل 

 هاسیگنال
 )خانم فامیلی(

 معادل

 2الکترونیک

 معادل

تاسیسات الکتریکی و  چهارشنبه

 پروژه
 )مهندس عامری(

 قویها و فشار عایق
 )مهندس عامری(

13:15 -11 

 ماشین مخصوص
 )مهندس عامری(

15:30-13:30 

بررسی سیستم 

 2قدرت
 )مهندس عامری(

 

 :95ورودی -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 محاسبات عددی دوشنبه
10 - 8 

 3ماشین
 )مهندس عامری(

 3ماشین
 )مهندس عامری(

بررسی سیستم 

 1قدرت
 )مهندس عامری(

 کنترل خطی سیستم شنبهسه
 )خانم رضایی(

 ریاضی مهندسی الکترومغناطیس الکترومغناطیس
 معادل

 

 * کارشناسی ناپیوسته الکترونیک:

 :95ورودی  -

 11 - 8 12:30 - 11 15-13:30 18 - 15:30 

 کنترل خطی سیستم شنبهسه
 )خانم رضایی(

 آز مدار الکتریکی
 )مهندس شاکرمی(

13 - 11 

 خطوط انتقال

 مخابراتی
 )مهندس وحیدی(

15:30-13:30 

 متون اسالمی

 الکترونیک صنعتی چهارشنبه
 معادل

 مدارهای الکترونیکی
 )خانم فامیلی(

 مدارهای الکترونیکی
 )خانم فامیلی(

 اصول میکروکامپیوتر
 )خانم خلیلی(

 شبکه کامپیوتری --- --- --- 
 )مجازی(

 


