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روز 1ترم    
30/10 – 30/8  

2ترم   
13 - 11  

3ترم   
13 - 11  

4ترم   
30/10 – 30/8  

5ترم   
13 - 11  

6ترم   
13 - 11  

7ترم   
30/10 – 30/8  

8ترم   
13 – 11  

سه شنبه  
18/3/1395  

1ریاضی   
اساتید علوم پایه  

13 - 11  

محاسبات عددي   
دکتر مختاري  
4152105  

8/30- 10/30  
  نفر 47

  
 

   
مقدمه اي بر مهندسی پزشکی  

مهندس شامخی  
4152094  

11 – 13  
نفر 28  

1مخابرات   
دکتر ابراهیم نژاد  
4142051  

8/30 – 10/30  
 نفر 21

شنبهچهار  
19/3/1395  

2مدار      
دکتر محبوبی  
4142027  

نفر 35  

معماري کامپیوتر   
دس محموديمهن  

4142669  
  نفر 32

   

شنبهپنج  
20/3/1395  

2ریاضی    
2و  1گروه    
30/10 - 30/8  

1مدار   
زینالیدکتر   

4142026  
نفر 43  

مدار منطقی   
دکتر فرجی  
4142039  

نفر 36  

تجهیزات مهندسی دکتر  
عباسی  

دکتر عباسی   
4152097  

نفر 30  

 

شنبه  
22/3/1395  

1فیزیک   
اساتید علوم پایه  

11 - 13  

تجزیه و تحلیل سیستمها    
عظمیمهندس   

4142041  
نفر 33  

کنترل پیشرفته   
دکتر خسروجردي  

4142064  
  نفر 31

حفاظت از تاسیسات  
دکتر کاظم زاده  
4152045  

نفر 49  

 

شنبهیک  
23/3/1395  

ریاضی مهندسی    
صادقیاحمددکتر   

4142025  
نفر 33  

کنترل خطی   
دکتر اکبري  
4142042  

نفر 45  

   
 

هشنبدو   
24/3/1395  

2فیزیک    
30/10( 1گروه  -  

30/8(  
   2فیزیک 
  2گروه 
13 -11  

1الکترونیک    
دکتر بهرامی  
4142032  

نفر 35  
  

ابزار دقیق   
دکتر بدري  
4142650  

نفر 37  
  

  
 

 

سه شنبه  
25/3/1395  

بیوالکترومغناطیس         
دکتر حبیب زاده  
4142653  

  نفر 19

پردازش سیگنال  
دیجیتال  
سیدکتر شم  

4162602  
نفر 25  

چهار شنبه  
26/3/1395  

زبان خارجه  
اساتید علوم پایه  

2زبان انگلیسی گروه   
13 - 11  

فیزیک پزشکی     
دکتر شمسی  
4152026  

نفر 37  

میکروپروسسورها  
مهندس محمودي  

4142672  
  نفر 26

  
 

1زبان انگلیسی گروه   
30/10ساعت  - 30/8  



  
شنبه پنج  
27/3/1395  

یآناتوم    
فجري دکتر خانم    

4152054  
  نفر 30

کنترل کامپیوتري      
دکتر اکبري  
4142165  

نفر 20   

شنبه  
29/3/1395  

نویسی  برنامه
کامپیوتر  

دکتر آذغانی  
4142006  

  نفر  35

معادالت دیفرانسیل  
2و  1گروه   
13 - 11  

زبان تخصصی   
دکتر مددي  

    4142022       
نفر 32  

هاي  بررسی سیستم 
1 قدرت  

دکتر صادقی  
4142068  

  نفر 29

بیوفیزیک  
دکتر هاشمی  
4152129  

  نفر 38

  

شنبهیک  
30/3/1395  

 

استاتیک و مقاومت   
مصالح  

دکتر  تقی زاده  
4152030  

نفر 31  

       

شنبهدو  
31/03/1395  

 

بهداشت عمومی  
خانم دکتر دهزاد  
4152020  

نفر 32   

ماشین هاي   
1الکتریکی   

دکتر عزیزیان  
4142036  

نفر 31  
 

 

اصول توانبخشی  
خانم دکتر نیرومند  

4152099  
نفر 31  

تکنیک پالس   
مهندس سیفایی  
4142666  

نفر 34  

 

سه شنبه  
1/04/95  

اقتصاد مهندسی   
دکتر رضایی  
4113001  

نفر ( دو گروه) 65  

فیزیولوژي  
دکتر فجريخانم   

4152052  
نفر 30  

     

چهارشنبه  
2/04/95  

2الکترونیک       
قدمدکتر نجفی ا  

4142034  
نفر 36  

اصول طراحی  
الکترونیک صنعتی  
دکتر عزیزیان  
4142045  

نفر 29  
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– 11 و تاریخ روز  9 13 –  11 16 –  14 

یکشنبه  
16 /3/1395 

کنترل مقاوم  
4122008  دکتر خسروجردي  

 نفر      کالس شهید عراقی 12

شبکه هاي نوري  
4112004  دکتر غفارپور  

نفر  کالس شهید کالهدوز 8  

 

حفاظت پیشرفته سیستمهاي قدرت  
     4172018   دکتر خوشخو

 نفر     کالس شهید عراقی9 

2درت الکترونیک ق  
4172004   دکتر هجري  

نفر  کالس شهید کالهدوز8  
الکتروفیزیولوژي  

4102022  دکتر عباسی  
کالس شهید کالهدوز  نفر   9  

دوشنبه  
17/3/1395 

بینایی کامپیوتر  
    2300 416  دکتر ابراهیم نژاد

نفر     کالس شهید عراقی 15   

مدارهاي مجتمع نوري  
4120008   دکتر حبیب زاده  

نفر     کالس شهید  زین الدین12  

 

   ����مجتمع فرکانس رادیویی   مدارهاي
       4192032 دکتر نجفی اقدم

نفر     کالس شهید کالهدوز 18   

سیستمهاي نهفته  
4192029 دکتر ابراهیمی  

بابائینفر     کالس شهید  2   

سه شنبه  
18/3/1395 

مدلسازي و شبیه سازي  
4122014  دکتر محبوبی  

بابائینفر     کالس شهید  1   

فیزیولوژي مغز و شناخت  
    4102028   دکتر عباسی

نفر     کالس شهید کالهدوز 8  
 

 

چهارشنبه  
19/3/1395 

شبکه هاي بی سیم  
4112006  دکتر غفارپور  

نفر     کالس شهید عراقی 8   

ها در کنترل ���   
4122012  دکتر اکبري  

نفر     کالس شهید کالهدوز 17   

 

شنبه  
22/3/1395 

پردازش تصویر    
4162620   دکتر صداقی  

نفر     کالس شهید عراقی  18  

 توزیع انرژي الکتریکی
       دکتر کاظم زاده4172023    

    نفر     کالس شهید زین الدین 13 

 

نورغیر خطی    
     4192026  دکتر  حبیب زاده

نفر     کالس شهید کالهدوز  8   

باندمدارهاي  پهن   
دکتر نجفی اقدم          

4192031 
مخابرات سلولی  نفر     کالس شهید زین الدین 11   

4162634  دکتر ابراهیمی  



  
کالهدوزنفر     کالس شهید  3  

یکشنبه  
23/3/1395 

سیستم هاي تصویر برداري تشدید  
  مغناطیسی ���
   دکتر شمسی
4102020 

  نفر     کالس شهید عراقی  10 
 

بهینه لرکنت   
 دکتر محبوبی
4122003 

نفر     کالس شهید کالهدوز 16     

 

 ادراك تصویر و ویدئو
   دکتر ابراهیم نژاد
4132011 

نفر     کالس شهید کالهدوز  2   
 سیستم هاي کنترل تاخیري

4132014   دکتر محبوبی  
  کالهدوزنفر     کالس  1 

دو شنبه  
24/3/1395 

طبیقیکنترل ت              
 4122005 دکتر زینالی

نفر     کالس شهید  عراقی 16   

انرژي هاي تجدید پذیر  
    دکتر صادقی
4172017  

  نفر     کالس شهید زین الدین 21 

 

 الکترونیک نوري پیشرفته
4192027  زاده بیبدکتر ح  

  کالهدوزنفر     کالس شهید  12 
سه شنبه  

25/3/1395  
 

رفتهطراحی الگوریتم هاي پیش  
4112103  دکتر علیزاده  

نفر     کالس شهید عراقی  8   

 سیستمهاي مخابرات بی سیم
 4162619   دکتر ابراهیمی

نفر     کالس شهید کالهدوز   20    

 

کنترل محرکه هاي الکتریکی  
دکتر عزیزیان  
4172016  

نفر     کالس شهید عراقی  11   

 میکروسیاالت
4132023دکتر بدري      

کالس شهید کالهدوز   نفر     6  

 پردازش سیگنال دیجیتال
 4162602   دکتر شمسی

نفر     کالس شهید عراقی 25   

چهار شنبه   
26/3/5139 

  
 ارتباطات چند رسانه اي

4162635دکتر ابراهیمی   
نفر     کالس شهید  بابائی   2   

کنترل غیر خطی  
 4122004 دکتر خسروجردي

بائینفر     کالس شهید  با 3    

 

شنبه  
29/3/1395  

 

سیستمهاي میکرو الکترومکانیکی  در 
مدارات فرکانس رادیویی   

دکتر بدري  
 4192021  

نفر     کالس شهید عراقی   8   
 

 

 بهینه سازي محدب
 4162644  دکتر آذغانی

  نفر     کالس شهید کالهدوز 7  

 

بلورهاي فوتونی  
4192028   دکترنوري  

ر     کالس شهید کالهدوزنف   9                 



  
یک شنبه  

30 /3/1395  
 

 مدارهاي مجتمع توان پایین 
4192040  دکتر فرجی  

نفر     کالس شهید عراقی 12   
 

 کنترل میکروپروسسوري موتورهاي القایی
         4172028 دکتر مددي

نفر     کالس شهید کالهدوز  7    

 

2دینامیک سیستمهاي قدرت   
 4172014 قیدکتر صاد      

نفر     کالس شهید عراقی   5   
 

 الکترونیک کوانتومی
  4192026      دکتر بدري

نفر     کالس شهید کالهدوز   8   

دوشنبه  
31 /3/1395 

نال دیجیتال پیشرفتهگپردازش سی  
 4102012   دکتر صداقی

نفر     کالس شهید عراقی   19  
 

 شناسائی سیستمها
 4122010  دکتر زینالی

ر     کالس شهید  زین الدین  نف   5   

 

 مدارات زیست الکترونیک 
4192030 دکتر فرجی  

4119030 
نفر     کالس شهید کالهدوز   9    

 

 سیستم هاي تصویربرداري کارکردي مغز
4102027 دکتر شمسی  

نفر     کالس شهید  زین الدین      3  
 

سه شنبه  
1/04/1395 

سیستم هاي انتقال جریان متناوب 
طاف پذیرانع  

  4172031  دکتر هجري
بابائینفر     کالس شهید  4  
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