
 1401-1در نیمسال  1401برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی برق ورودی مهر 

 9:30-8:00 9:45-11:15 11:30-13:00 14:00-15:30  17:00-18:30 

 شنبه

   (1ریاضی عمومی ) زبان عمومی   نقشه کشی مهندسی  

   دکتر حسنلو دکتر بهکامی  دکتر عبدالحسینی

   1کالس  6کالس   1آتلیه  

 بهیکشن

 ( 1فیزیک پایه ) 
 زبان عمومی

 
 

 عمومی فارسی

15:30-17:00 
 

(  1تربیت بدنی )

 69برادران 

 امامی دکتر  دکتر عباس زاده  دکتر بهکامی خضرلودکتر  

 دانشگاه آزاد  6کالس   6کالس  1آتلیه  

 دوشنبه

 کارگاه عمومی ( 1فیزیک پایه ) آشنایی با مهندسی برق (1ریاضی عمومی )
 عمومی سیفار

15:45-17:15 
 

  دکتر عباس زاده مهندس فتح الهی خضرلودکتر  آذرنیادکتر  دکتر حسنلو

  6کالس  1آتلیه  1کالس  6کالس  6کالس 

 سه شنبه

  
 

 

(  1تربیت بدنی )

 69  خواهران

15:30-17:00 

 

  شرف دوست خانم    

  دانشگاه آزاد    

 چهارشنبه

  
 

 
 دانشجویی زندگی

15:45-17:15 
 

  دکتر نعلبندی    

  مجازی    



 

 1401-1در نیمسال  1400برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی برق ورودی مهر 

 9:30-8:00 9:45-11:15 11:30-13:00 14:00-15:30 15:45-17:15 

 شنبه
 2اندیشه اسالمی     ریاضی مهندسی

 اکبریآقای     دکتر بهکامی

 6کالس     6کالس 

 نبهیکش
 برق 2آز فیزیک  احتمال مهندسی   ریاضی مهندسی (1مدارهای الکتریکی ) 

 خضرلودکتر  دکتر  آذرنیا  دکتر بهکامی دکتر آذرنیا

 مدار آزمایشگاه 1کالس   6کالس  6کالس 

 دوشنبه
  محاسبات عددی  الکترومغناطیس 

  برق  خضرلودکتر   

  6کالس   سالن اجتماعات 

 سه شنبه
 مازاد ترم 2ریاضی  (1مدارهای الکتریکی) الکترومغناطیس حتمال مهندسیا 

 دکتر غفارزاده دکتر آذرنیا خضرلودکتر   دکتر  آذرنیا 

 1کالس  6کالس  6کالس 6کالس 

 چهارشنبه

  معادالت مازاد ترم مازاد ترم 2ریاضی  معادالت مازاد ترم
مهارت های زندگی 

 دانشجویی

 دکتر نعلبندی  دکتر غفارزاده دکتر غفارزاده دکتر غفارزاده

 مجازی  1کالس  1کالس  1کالس 

 



 

 

 1401-1در نیمسال  99برنامه هفتگی کارشناسی مهندسی برق ورودی مهر 

 9:30-8:00 9:45-11:15 11:30-13:00 14:00-15:30 15:45-17:15 

 شنبه

  (2تمهای دیجیتال )سیس تفسیر موضوعی قرآن 2الکترونیک  سیستمهای کنترل خطی 

  دکتر  بهکامی آقای راثی دکتر بهکامی دکترمرسلی

  6کالس  سالن اجتماعات 6کالس  1کالس 

 یکشنبه

  (2سیستمهای دیجیتال ) 2ماشین الکتریکی  اصول سیستم مخابراتی  سیستمهای کنترل خطی 

  دکتر  بهکامی مهندس حسینی دکتر آذرنیا  دکتر مرسلی

  1آتلیه  6کالس  1الس ک  1کالس 

 دوشنبه

 (1آز دیجیتال ) اصول سیستم مخابراتی  تاریخ فرهنگ و تمدن آز الکترونیک 

 دکتر بهکامی دکتر آذرنیا  آقای راثی دکتر  بهکامی

 آزمایشگاه 1کالس   1آتلیه  آزمایشگاه

 سه شنبه

     

     

     

 چهارشنبه

     

     

     

 



 

 1401-1در نیمسال  98فتگی کارشناسی مهندسی برق ورودی مهر برنامه ه

 9:30-8:00 9:45-11:15 11:30-13:00 14:00-15:30 15:45-17:15 

 شنبه

 1آز ماشین   آز الکترونیک صنعتی تولید انرژی الکتریکی دانش خانواده و جمعیت

 مهندس حسینی  دکتر مرسلی دکتر مرسلی آقای راثی

   آزمایشگاه 1الس ک سالن اجتماعات

 یکشنبه

 3ماشین الکتریکی    2تحلیل انرژی  فیزیک الکترونیک

 مهندس حسینی   دکتر مرسلی دکتر بهکامی

 1کالس    1کالس  سالن اجتماعات

 دوشنبه

 3ماشین الکتریکی   فیزیک الکترونیک 2تحلیل انرژی  تولید انرژی الکتریکی

 حسینی  مهندس  میدکتر بهکا دکتر مرسلی دکتر مرسلی

 1کالس   6کالس  1کالس  1کالس 

 سه شنبه

     

     

     

 چهارشنبه

     

     

     

 


