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  1400-1در نیمسال  1400برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی برق ورودي مهر 

  10:00 -8:30  12:00-10:30  15:00-13:30  17:00-15:30  18:30 -17  

  شنبه
    ) 1(فیزیک پایه   )1(ریاضی عمومی    نقشه کشی مهندسی   
    خضرلودکتر   دکتر حسنلو  دکتر عبدالحسینی  
    6کالس   1کالس   6کالس   

  یکشنبه
       ادبیات فارسی  زبان عمومی      )1(فیزیک پایه 

      دکتر عباس زاده  دکتر اروجلو    دکتر خضرلو

      6کالس   6کالس     6کالس 

  دوشنبه
   691برادران )  1(تربیت بدنی   زبان عمومی   ادبیات فارسی    آشنایی با مهندسی برق

  آقاي امامی  دکتر اروجلو  دکتر عباس زاده    دکتر آذرنیا
  دانشگاه آزاد  6کالس   6کالس     6کالس 

  سه شنبه
   692 خواهران)  1(تربیت بدنی      

  خانم شمسی پور         
  دانشگاه آزاد        

  چهارشنبه
     کارگاه عمومی   )1(ریاضی عمومی 

      مهندس فتح الهی    دکتر حسنلو

      کارگاه    1کالس 

  

 



  1400-1در نیمسال  99ق ورودي مهر برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی بر

  10:00 -8:30  12:00-10:30  13:30-12:00  15:00-13:30  17:00-15:30  

  شنبه
    مازاد ترم 2فیزیک       
    رلودکتر خض      
    سالن اجتماعات      

  یکشنبه
  الکترومغناطیس  2آز فیزیک   )1( مدارهاي الکتریکی     

  دکتر خضرلو  دکتر خضرلو  دکتر آذرنیا    
  1کالس   آزمایشگاه  6کالس     

  دوشنبه
  معادالت مازاد ترم  ت عدديمحاسبا  الکترومغناطیس  مازاد ترم 2ریاضی   ریاضی مهندسی

  دکتر غفارزاده  دکتر غفارزاده  دکتر خضرلو  دکتر غفارزاده  بهکامیدکتر 

  1کالس   1کالس   6کالس   سالن اجتماعات  سالن اجتماعات

  سه شنبه
  2اندیشه اسالمی   مازاد ترم 2فیزیک     مهندسیریاضی   احتمال مهندسی 

  آقاي راثی  رلودکتر خض    بهکامیدکتر   دکتر  آذرنیا
  1کالس   1کالس     6کالس   6کالس 

  چهارشنبه
  مازاد ترم 2ریاضی   معادالت مازاد ترم    )1(مدارهاي الکتریکی  احتمال مهندسی

  دکتر غفارزاده  دکتر غفارزاده    دکتر آذرنیا  دکتر  آذرنیا
  6کالس   6کالس     6کالس   6کالس

 

 

 



  1400-1در نیمسال  98برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی برق ورودي مهر 

  10:00 -8:30  12:00-10:30  13:30-12  15:00-13:30  17:00-15:30  

  شنبه
  2الکترونیک   )2(سیستمهاي دیجیتال       سیستمهاي کنترل خطی 

  دکتر بهکامی  دکتر  بهکامی      دکترمرسلی
  2کالس   6کالس       1کالس 

  یکشنبه
    اصول سیستم مخابراتی آز الکترونیک      سیستمهاي کنترل خطی 

    دکتر آذرنیا خانم مهندس جلیل زاده     دکتر مرسلی
     آزمایشگاه     1کالس 

  دوشنبه
  )2(سیستمهاي دیجیتال   تاریخ فرهنگ و تمدن      
  دکتر  بهکامی  آقاي راثی      
  س کال  کالس      

  سه شنبه
  )1(آز دیجیتال     اصول سیستم مخابراتی    
 دکتر بهکامی   دکتر آذرنیا    

  آزمایشگاه    کالس     

  چهارشنبه
      1ماشینهاي الکتریکی     
      حسین نیادکتر     
      کالس     

 

  

  



  1400-1در نیمسال  97برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی برق ورودي مهر 

  10:00 -8:30  12:00-10:30  13:30-12  15:00-13:30  17:00-15:30  

  شنبه
      3ماشین الکتریکی     
      دکتر حسین نیا    
      کالس     

  یکشنبه
        فیزیک الکترونیک  
        دکتر بهکامی  
        کالس   

  دوشنبه
   فیزیک الکترونیک    پردازش سیگنال دیجیتال  تولید انرژي الکتریکی

    میدکتر بهکا    دکتر آذرنیا  دکتر مرسلی
   2کالس     6کالس   1کالس 

  سه شنبه
    پردازش سیگنال دیجیتال  دانش خانواده و جمعیت  آز الکترونیک صنعتی  تولید انرژي الکتریکی

    دکتر آذرنیا  آقاي راثی  دکتر مرسلی  دکتر مرسلی
    6کالس   6کالس   آزمایشگاه  1کالس 

  چهارشنبه
  3ماشین الکتریکی   1آز ماشین       
  دکتر حسین نیا  ین نیادکتر حس      
  کالس   آزمایشگاه      

  


