
  4002در نیمسال  1400برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی برق ورودي مهر 

 10:00-8:30  12:00-10:30  13:30-12:01  15:00-13:31  17:00-15:30  

  شنبه
    معادالت دیفرانسیل    )1(اندیشه اسالمی   

    دکتر بهکامی    آقاي راثی  

6کالس    1کالس      

  یکشنبه
    )2(فیزیک پایه     معادالت دیفرانسیل  )2(ریاضی عمومی 

    دکتر غالمی    دکتر بهکامی  دکتر حسنلو

  6کالس   6کالس  6کالس 

  دوشنبه
    اقتصاد مهندسی  )1(ریاضی عمومی   )2(فیزیک پایه   برنامه نویسی کامپیوتر

    دکتر آذرنیا  دکتر غفارزاده  دکتر غالمی  دکتر آزاد موسوي

1کالس   6کالس  6کالس  سایت کامپیوتر    

  بهسه شن
        اقتصاد مهندسی  برنامه نویسی کامپیوتر

        دکتر آذرنیا  دکتر  آزاد موسوي

      6کالس  سایت کامپیوتر

  چهارشنبه
      )1(ریاضی عمومی   )1(فیزیک . آز  )2(ریاضی عمومی 

      دکتر غفارزاده  مهندس هنرور  دکتر حسنلو

   6کالس  دانشگاه آزاد 6کالس 

  

  

  

  



  4002در نیمسال  99سی مهندسی برق ورودي مهر رنامه هفتگی کارشناب

  10:00-8:30  12:00-10:30  13:30-12:01  15:00-13:31  17:00-15:30  

  شنبه
  برادران 2تربیت بدنی       )1(الکترونیک   

  دکتر امامی      دکتر بهکامی  
  دانشگاه آزاد      6کالس   

  یکشنبه
    2مدار   کارگاه برق    )1(سیستم هاي دیجیتال 

    دکتر آذرنیا  دکتر مرسلی    دکتر بهکامی
6کالس     1کالس  کارگاه برق  

  دوشنبه
  خواهران 2نی تربیت بد      تفسیر موضوعی قرآن  )1(سیستم هاي دیجیتال 

  خانم شمسی پور      آقاي راثی  دکتر بهکامی
6کالس    دانشگاه آزاد      کالس آتلیه 

  سه شنبه
    1ی ماشین هاي الکتریک      سیگنال ها و سیستم ها

    دکتر نیشابوري      دکتر آذرنیا

6کالس     6کالس     

  چهارشنبه
    سیگنال ها و سیستم ها      آز مدار

    دکتر آذرنیا      دکتر علیلو

6کالس      آزمایشگاه مدار    

  

  

 

  



  4002در نیمسال  98برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی برق ورودي مهر 

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

  شنبه

      آز سیستم هاي کنترل خطی    )2(آز سیستم هاي دیجیتال 

      دکتر مرسلی    دکتر بهکامی

    سایت کامپیوتري    آزمایشگاه دیجیتال

  یکشنبه

تحلیل سیستمهاي انرژي 
  1الکتریکی 

  زبان تخصصی      اخالق اسالمی

  دکتر بهکامی      آقاي راثی  دکتر مرسلی

1کالس    6کالس       1کالس  

  دوشنبه

    2ماشین هاي الکتریکی   الکترونیک صنعتی     پردازش سیگنال دیجیتال

    دکتر علیلو  دکتر مرسلی    دکتر آذرنیا

   کالس آتلیه  کالس     1کالس 

  سه شنبه

    الکترونیک صنعتی 
تحلیل سیستمهاي انرژي 

  1الکتریکی 
    

      دکتر مرسلی    دکتر مرسلی

1کالس  1 کالس        

  چهارشنبه

        پردازش سیگنال دیجیتال  

        دکتر آذرنیا  

1کالس        

 

  
  
  
  



  4002در نیمسال  97برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی برق ورودي مهر 

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

  شنبه

        تاسیسات الکتریکی  طراحی خطوط هوایی انتقال

        دکتر حسین نیا  مرسلیدکتر 

       1کالس   1کالس 

  یکشنبه

    مدارهاي پالس و دیجیتال      

    دکتر بهکامی      
    6کالس      

  دوشنبه

    مدارهاي پالس و دیجیتال     شبکه هاي مخابراتی  طراحی خطوط هوایی انتقال

    دکتر بهکامی    دکتر آذرنیا  دکتر مرسلی

1کالس      6کالس    1کالس  

  سه شنبه

    آز پردازش سیگنال    انقالب اسالمی  

    دکتر آذرنیا    آقاي راثی  

    سایت کامپیوتر    1کالس  

  چهارشنبه

    تاسیسات الکتریکی    2آز ماشین   شبکه هاي مخابراتی

    دکتر حسین نیا    علیلودکتر   دکتر آذرنیا

  1کالس   آزمایشگاه ماشین  آتلیه

 

 


