
  

  

 

 

 

  

  )972(نيمسالهمايون مشگين كلكآقاي دكتر

  15-16  14-15  13 – 14  10 – 12  8 – 10  ايام هفته

  دو شنبه
  مباحث ويژه ارشد  شورا    

  (سمعي قدرت)

 
مراجعه 
  دانشجو

  ماشين مخصوص
)202-2(  

  سه شنبه
  

  1مدار
)205-2(  

  مباحث ويژه ارشد
      مراجعه دانشجو  (سمعي قدرت)

  1مدار  چهارشنبه 
)205-2(  

  ماشين مخصوص
      مراجعه دانشجو  )202-2(

  

  )972(نيمسال مدديآقاي دكتر

  15 – 17  13 – 15  10 – 12  8 – 10  ايام هفته

  يكشنبه
      

14-13  
  مباحث ويژه دكتري

  (سمعي كنترل)

  كنترل غير خطي
  (سمعي كنترل)

    دوشنبه
  شورا

درصورت نبودن 
جلسه شورا(مراجعه 

  دانشجو)

14-13  
  خطيكنترل غير 

  (سمعي كنترل)

 
15-14  
  مدار پالس

)2-451      (  
  

  مباحث ويژه دكتري
  (سمعي كنترل)

  مدار پالس    مراجعه دانشجو    سه شنبه
)451-2(  

  

  )972(نيمسالدكتر جعفري پناهآقاي 

  18-19  15 – 17  13 – 15  10 – 12  8 – 10  ايام هفته

 شورا    دوشنبه
  زبان تخصصي

)201-2(    

 
مدار مجتمع خطي 

CMOS  
 (سمعي الكترونيك)

  

  CMOSمدار مجتمع خطي   سه شنبه
  (سمعي الكترونيك)

11-10  
  1الكترونيك 

)206-2(  
    مراجعه دانشجو  

  1الكترونيك   شنبهچهار
        مراجعه دانشجو  )206-2(

  

  

  

  

  



  

  

  

  )972آقاي دكتر پيشوايي(نيمسال 

  13-15  10 – 12  8 – 10  ايام هفته
  17 – 15  

  رلهحفاظت و   دوشنبه
  كنترل توان راكتيو  مراجعه دانشجو  شورا  )207-2(

  (سمعي الكترونيك)

  كنترل توان راكتيو    سه شنبه
  (سمعي كنترل)

  1تحليل سيستم 
)207-2(    

  حفاظت و رله  چهارشنبه
  1تحليل سيستم   مراجعه دانشجو  )207-2(

)207-2(    

  

  

  )972(نيمسال آقاي دكتر اره پناهي

  17-18  15-17  13-15  10 – 12  9 – 10  ايام هفته

  الكترونيك صنعتي    يكشنبه
)151-2(  

14-15  
 مراجعه دانشجو

  

روش هاي اجزاء 
  محدود

  (سمعي قدرت)

  2ماشين 
)151-2(  

  2ماشين   مراجعه دانشجو  شورا    دو  شنبه
)151-2(    

  روش هاي اجزاء محدود  سه شنبه
  (سمعي قدرت)

  10-11ساعت 
  الكترونيك صنعتي

)151-2(  

 
 

  
    

  

                                                                                                                                  

 

  

  )972(نيمسالآقاي دكتر فتوحي 

  15-17  13 – 15  10 – 12  8 – 10  ايام هفته

  الكترونيك ديجيتال پيشرفته  مراجعه دانشجو    يكشنبه
  الكترونيك)(سمعي 

  ريز پردازنده پيشرفته
  (سمعي الكترونيك)

  دو شنبه
  9-10ساعت 

  2سيستم ديجيتال 
)201-2(  

  شورا

  13-14ساعت
ريز پردازنده 
  پيشرفته

  (سمعي الكترونيك)

  14-15ساعت 
الكترونيك ديجيتال 

  پيشرفته
  (سمعي الكترونيك)

  مراجعه دانشجو

  2سيستم ديجيتال   سه  شنبه
)201-2(  

  پردازنده پيشرفتهريز 
        (سمعي الكترونيك)

  

  

  



  

  

  )972 (نيمسالعبدالهي فرددكتر 

  15-17  13 – 15  10 – 12  8 – 10  ايام هفته

  يكشنبه
(بينايي  1مباحث ويژه 

  ماشين)
)201-2(  

  2الكترونيك 
)452-2(      

  دوشنبه
   9-10ساعت 

  1سيستم ديجيتال 
)452-2(  

  شورا
  14-15ساعت 

  
  مراجعه دانشجو

  (بينايي ماشين) 1ويژه  مباحث
)251-2(  

  1سيستم ديجيتال   سه شنبه
)152-2(  

  10-11ساعت 
  2الكترونيك 

)452-2(  

11-12ساعت   
 مراجعه دانشجو

 
  

    

  

 

 

)972دكتركاظمي( نيمسال   

  16 – 17  13 – 15  10 – 12  8 – 10  ايام هفته

  سيستمهاي كنترل خطي    شنبه
)200-2(  

  كنترل صنعتي
)200-2(    

  كنترل عصبي  يكشنبه
  مراجعه دانشجو  (سمعي كنترل)

  13-14ساعت 
  كنترل صنعتي

)200-2(  

  15-16ساعت 
 مراجعه دانشجو

  

  سيستمهاي كنترل خطي
)200-2(  

  دو شنبه 
  9-10ساعت 

  كنترل عصبي
  (سمعي كنترل)

  شورا
  10-11ساعت 

 تئوري  تخمين
  )(سمعي كنترل

 تئوري  تخمين
)250-2(    

  

  )972(نيمسال دكتر كريم خاني 

  10 – 12  8 – 10  ايام هفته
  15 – 13  17 – 15  

  2مدار         شنبه
)206-2(  

  يكشنبه
  9-10ساعت 

  2مدار 
)206-2(  

  بلور فوتوني
(سمعي 

  الكترونيك)
  افزاره هاي نيمه رسانا  مراجعه دانشجو

  (سمعي الكترونيك)

  دو شنبه
  8-9ساعت 

  افزاره هاي نيمه رسانا
  (سمعي الكترونيك)

9-10ساعت   

  بلور فوتوني
 (سمعي الكترونيك)

  

    مراجعه دانشجو  شورا

 

 

 



 

  

 

 )972دكتر ميوه(نيمسالآقاي 

  15– 17  13 – 15  10 – 12  8 – 10  ايام هفته

  كيفيت توان  دو شنبه
    مراجعه دانشجو  شورا  (سمعي قدرت)

  توزيع انرژي الكتريكي  سه شنبه
  2تحليل سيستم   مراجعه دانشجو  )150-2(

)202-2(  
  توانكيفيت 

  (سمعي قدرت)

  توزيع انرژي الكتريكي  چهارشنبه
  2تحليل سيستم     )150-2(

)202-2(    

  

  

 

  )972آقاي دكتر عقيلي آشتياني(نيمسال

  15 – 17  13 – 15  10 – 12  9 – 10  ايام هفته

  يكشنبه 
  مراجعه دانشجو    

  14-15ساعت 
  كنترل فرآيند پيشرفته

)452-2(  

  سيگنالها و سيستمها
)201-2(  

  دوشنبه
9-8  

سيگنالها و 
  سيستمها

)201-2(  

9-10  
مراجعه 
 دانشجو

 
  

 شورا
  ابزار دقيق

)600-2(    

  سه شنبه
  11-12ساعت   

  ابزار دقيق
)600-2(  

  كنترل فرآيند پيشرفته
)452-2(    

  

)297آقاي دكتر صدر(نيمسال     

  15-17  13 – 15  10 – 12  8-10  ايام هفته

  1ماشين       شنبه
)206-2(  

  قوي عايق و فشار
)200-2(  

  يكشنبه
9-8  
  1ماشين 

)206-2(  
  ماشينهاي الكتريكي كنترل  مراجعه دانشجو

  (سمعي قدرت)

  15-16ساعت 
  عايق و فشار قوي

)200-2(  

  مراجعه دانشجو  دو شنبه
  شورا  

  14-15ساعت 
  ماشينهاي الكتريكي كنترل
  (سمعي قدرت) 

  

  

  


