
  1392- 1393 اولنیمسال  -برق برنامه هفتگی گروه مهندسی  

 ورودي روز
 و محل ) ساعت(زمان 

  کالس  16:00-18:00  کالس  14:00-16:00  کالس  12:30- 14:00  کالس  10:15- 12:15  کالس  10:15-08:15

نبه
ش

 

             89مهر 

  *دکتر تقی زادگان -3ماشین  89بهمن  
 *دکتر عجمی -الکترونیک صنعتی

228 
 -  1Aآز بررسی   آزمایشگاه مهندس دهقانزاده  –Aآز کنترل 

 102   203 *دکتر نجفی  -2بررسی  آزمایشگاه  دکتر محمدي

                 90مهر 

    113 مهندس اخروي  -1الکترونیک  90بهمن  
    –آز اندازه گیري 

    102 مهندس اخروي -مدار منطقی  آزمایشگاه  مهندس زهتابچی

          203 مهندس اخروي  -اندازه گیري الکتریکی    91مهر 

                  92مهر 

    91ارشد قدرت 
  بررسی و شناخت هاي

 دکتر بنائی -انرژي هاي نو 
222           

  1مباحث ویژه در الکترونیک           92ارشد الکترونیک  
     202 دکتر منفردي - *مدارهاي حالت جریان

سیستم ( 92ارشد 
  -دینامیک سیستمهاي قدرت     125 دکترنجفی -توزیع انرژي الکتریکی    )والکترونیک قدرت

 دکتر بنائی 
125     

سیستم ( 92ارشد 
 )وحفاظت

  حفاظت پیشرفته در سیستمهاي
           204  دکتر محمدي –قدرت  

ماشین و ( 92ارشد 
           )درایو

نبه
کش

ی
 

 201 دکتر فتاحی  –رله و حفاظت  89مهر 
  *دکتر فتاحی -عایق و فشار قوي

 *دکتر فتاحی –رله و حفاظت 
  - A 2آز ماشین   201

     201 دکتر فتاحی -عایق و فشار قوي آزمایشگاه  مهندس چراغی
    203 دکتر نجفی  – 2بررسی  89بهمن  

  – Bآز بررسی
 202 دکتر منفردي – *میکروکامپیوتر 202 دکتر عجمی -الکترونیک صنعتی آزمایشگاه  دکتر محمدي 

  – B آز مدار منطقی  آزمایشگاه مهندس سیفی – A آز مدار منطقی  228 *صفري  دکتر  – 1بررسی  90مهر 
  آزمایشگاه مهندس زهتابچی  –آز مدار منطقی      آزمایشگاه  مهندس سیفی

 228 دکتر صالحی –* 2مدار   127 مهندس اخروي -*1الکترونیک      228 دکتر مصفا –ترمودینامیک   228 *دکتر آتش بار –تجزیه و تحلیل  90بهمن  

               91مهر 

 آزمایشگاه  دکتر فصیحی – B 1آز فیزیک   آزمایشگاه دکتر فصیحی – A 1آز فیزیک       سایت  - نقشه کشی صنعتی      92مهر 

                91ارشد قدرت 

  1مباحث ویژه در الکترونیک    92ارشد الکترونیک  
  –طراحی مدارهاي مجتمع خطی      102 دکترمنفردي -مدارهاي حالت جریان

 دکتر منفردي 
102  

  –*طراحی مدارهاي مجتمع خطی 
  دکتر منفردي

  دکتر حسین زاده -*1الکترونیک نوري 
204 

سیستم ( 92ارشد 
 )والکترونیک قدرت

           127 *دکتر عجمی –کنترل مدرن  222 *دکتر بنایی   –دینامیک سیستمهاي قدرت 

سیستم ( 92ارشد 
 )وحفاظت

             

ماشین و ( 92ارشد 
   )درایو

   – *تئوري جامع ماشینهاي الکتریکی
    دکتر بهجت

   –تئوري جامع ماشینهاي الکتریکی 
 دکتر بهجت

204   

نبه
وش

د
 

  مهندس چراغی  –B 2آز ماشین  89مهر 
 مهندس باغبانی -Aکارگاه برق

 کارگاه   126 مهندس فالح –تولید و نیروگاه     کارگاه مهندس باغبانی -Bکارگاه برق آزمایشگاه

 102  مهندس دهقان زاده  –رسم فنی  224 دکتر تقی زادگان – 3ماشین  89بهمن  
مهندس   –Bآز کنترل 

 دهقانزاده
 202 دکتر منفردي –میکروکامپیوتر  آزمایشگاه مهندس دهقانزاده  –Cآز کنترل  آزمایشگاه

  دکتر آتش بار  -*2الکترونیک           203 دکتر صفري – 1بررسی  90مهر 
     228  دکتر صالحی  –* 2ماشین 

    113 مهندس اخروي –مدار منطقی   آزمایشگاه  دکتر صفري -Bآز اندازه گیري      90بهمن  

     102 دکتر صفري  – 1مدار    113 دکتر آقازاده –محاسبات عددي     91مهر 

 Aفارسی عمومی   سایت   -نقشه کشی صنعتی 92مهر 
 Bزبان عمومی 

  *Aفارسی عمومی          203
  *Bزبان عمومی 

203 
224  224 

                91ارشد قدرت 

              202 *دکتر عجمی – 1الکترونیک قدرت  92ارشد الکترونیک  

سیستم ( 92ارشد 
               )والکترونیک قدرت

سیستم ( 92ارشد 
 )وحفاظت

             

ماشین و ( 92ارشد 
   108 دکتر تقی زادگان -)درایو(1مباحث ویژه        )درایو

نبه
ه ش

س
 

 201 دکتر تقی زادگان –ماشین مخصوص  89مهر 
  *دکتر تقی زادگان –ماشین مخصوص 
  *مهندس فالح -تولید و نیروگاه

 
١٢۶        

   126 دکتر صفري –تاسیسات الکتریکی    102  *دکتر صفري –تاسیسات الکتریکی    89بهمن  

  دکتر آتش بار  –A 1آزالکترونیک   113 دکتر آتش بار – 2الکترونیک  90مهر 
  دکتر آتش بار  –B 1آزالکترونیک   آزمایشگاه  دکتر صالحی - 1Bآز ماشین   آزمایشگاه  دکتر صالحی - 1Aآز ماشین 

  228 دکتر صالحی - 2ماشین   آزمایشگاه  دکتر صالحی -1Cآز ماشین 

               90بهمن  

  224 دکتر حسین زاده –الکترومغناطیس  91مهر 
  *دکتر صفري – 1مدار 

  *مهندس اخروي -اندازه گیري الکتریکی
 

203          

 224  دکتر فصیحی - 1فیزیک   224 دکتر فصیحی - *1فیزیک             92مهر 

    91ارشد قدرت 
   -*بررسی و شناخت انرژهاي نو

 دکتر بنائی
127           

                92ارشد الکترونیک  

سیستم ( 92ارشد 
 )والکترونیک قدرت

     127 دکتر عجمی –کنترل مدرن      127 دکتر نجفی  – *توزیع انرژي الکتریکی 127 دکتر عجمی – 1الکترونیک قدرت 

سیستم ( 92ارشد 
 )وحفاظت

   
 – *حفاظت پیشرفته در سیستمهاي قدرت

 دکتر محمدي
108         

ماشین و ( 92ارشد 
   )درایو

   –*) درایو(1میاحث ویژه 
 دکتر تقی زادگان

108       

نبه
رش

چها
 

    ٢٠٢ *نیلچیانی – 1ریاضی  202 نیلچیانی - 1ریاضی  89مهر 
 Bفارسی عمومی
 Aزبان عمومی 

 *Bفارسی عمومی 203
 *Aزبان عمومی 

203 
224 224 

           89بهمن  

  *دکتر آتش بار – 1مخابرات   228 دکتر آتش بار – 1مخابرات  90مهر 
 *دکتر ذاکر –کنترل خطی 

دکتر  –C 1آزالکترونیک   228
     228 دکتر ذاکر –کنترل خطی   آزمایشگاه  آتش بار

 202 دکتر صالحی – 2مدار   201 دکتر آتش بار –تجزیه و تحلیل      201 *دکتر افشاري – 1ماشین   201 دکتر افشاري – 1ماشین  90بهمن  

  *دکتر ذاکر –ریاضی مهندسی   224 دکتر ذاکر –ریاضی مهندسی  91مهر 
 *دکتر حسین زاده –الکترومغناطیس

     102 دکتر صالحی –زبان تخصصی     224

                  92مهر 

                91ارشد قدرت 

دکتر  - طراحی مدارهاي الکترونیکی فرکانس باال 92ارشد الکترونیک  
 حسین زاده

108 
- طراحی مدارهاي الکترونیکی فرکانس باال

 *دکتر حسین زاده
تئوري و تکنولوژي ساخت قطعات نیمه      108

 )دکتر حسین زاده(Iهادي 
108     

سیستم ( 92ارشد 
 )والکترونیک قدرت

             

سیستم ( 92ارشد 
 )وحفاظت

             

ماشین و ( 92ارشد 
 )درایو

                 
  



  

 


