
 

 (918)ويمسالهمايون مشگيه کلكآقای دکتر

 04-05 03-04 02-04 01 – 01 7 – 01 ایام هفته

 دو شنبه

 
  

 1الکتزًٍیک قذرت 
 (2-205کالط )

  

 سه شنبه
 

10-9 
 هزاجعِ داًشجَ

 الکتزًٍیک صٌعتی
 (2-205کالط)

 1هذار 
 (2-206کالط)

 هزاجعِ داًشجَ 

 چهارشنبه 
10-9 

 هزاجعِ داًشجَ
 1هذار 

 (2-206کالط)

 13-14سبعت
 الکتزًٍیک صٌعتی

 (2-205کالط)

الکتزًٍیک 
 1قذرت 

کالط 
(205-2) 

 هزاجعِ داًشجَ

 

 (918)ويمسال مددیآقای دکتر

 06-07 04 – 06 02 – 04 01 – 01 7 – 01 ایام هفته

 یکشنبه

 
  

 هببحث ٍیضُ 
 )سوعی بصزی کٌتزل(

 کٌتزل هقبٍم
 )سوعی بصزی کٌتزل(

 
 

   دٍشٌبِ
 کٌتزل هذرى

 )سوعی بصزی کٌتزل(
 هزاجعِ داًشجَ

 

 
 کٌتزل هقبٍم

 )سوعی بصزی کٌتزل(
 

 

  سِ شٌبِ
 هببحث ٍیضُ 

)سوعی بصزی 
 کٌتزل(

 کٌتزل هذرى
 )سوعی بصزی کٌتزل(

 
 

 

 

 (918)ويمسالدکتر جعفری پىاهآقای 

 07-08 04 – 06 02 – 04 01 – 01 7 – 01 ایام هفته

   دوشنبه
 سببى تخصصی

 (2-450)کالط 

 cmosهذار هجتوع 

سوعی بصزی 
 الکتزًٍیک

 

 هزاجعِ داًشجَ سه شنبه
 1الکتزًٍیک

 (2-450کالط)

 13-14سبعت 
 cmosهذار هجتوع 

سوعی بصزی 
 الکتزًٍیک

  

 هزاجعِ داًشجَ  شنبهچهار
 1الکتزًٍیک

 (2-450کالط)
  

 

 (918آقای دکتر پيشوايی)ويمسال 

 01 – 01 7 – 01 ایام هفته
04-02 

 
06 – 04 

  دوشنبه
  9-12سبعت 

 هزاجعِ داًشجَ
 اًزصی ّبی تجذیذ پذیز

 )سوعی قذرت(

 15-16سبعت 
 آشٌبیی بب بزق

(452-2) 

 سه شنبه
 تبسیسبت الکتزیکی

(200-2) 
 اًزصی ّبی تجذیذ پذیز

 )سوعی الکتزًٍیک(
 1دیٌبهیک سیستن قذرت 

 )سوعی قذرت(

 16-17سبعت 
 آشٌبیی بب بزق

(201-2) 

 چهارشنبه
 تبسیسبت الکتزیکی

(200-2) 
 آس الکتزًٍیک صٌعتی

 1دیٌبهیک سیستن قذرت 
 )سوعی قذرت(

 هزاجعِ داًشجَ

 



 

 (918)ويمسال آقای دکتر اره پىاهی

 06-07 04-06 02-04 01 – 01 7 – 01 ایام هفته

  یکشنبه
 11-5/12سبعت 

 هزاجعِ داًشجَ
 3هبشیي 

 (2-205)کالط 
  

 دو  شنبه
 تئَری جبهع

 بصزی قذرت()سوعی 
  

 2هبشیي 
 (2-200)کالط 

 

  سه شنبه
 10-11سبعت 

 تئَری جبهع
 )سوعی بصزی قذرت(

13-14سبعت   
 3هبشیي 

(2-205)کالط   
 

  

 

 (918)ويمسالآقای دکتر فتوحی 

 04-06 02 – 04 01 – 01 7 – 01 ایام هفته

  یکشنبه
پزداسش سیگٌبل 

 دیجیتبل
 (2-207)کالط 

 14-15سبعت
 هزاجعِ داًشجَ

 15-16سبعت 
 پزداسش تصَیز 

 (2-207)کالط 

16-17سبعت   

 هزاجعِ داًشجَ

 
 

 دو شنبه
 2سیستن دیجیتبل 

 (2-450)کالط 
 

 ریش پزداسًذُ 
 (2-201)کالط 

 

 سه  شنبه

 8-9سبعت 
پزداسش سیگٌبل 

 دیجیتبل
 (2-207)کالط 

 پزداسش تصَیز 
 (2-207)کالط 

 14-15سبعت 
 2سیستن دیجیتبل 

 (2-450)کالط 

 15-16سبعت 
 ریش پزداسًذُ 

 (2-201)کالط 

16-17سبعت   

 هزاجعِ داًشجَ

 
 

 

 (918 )ويمسالعبدالهی فرددکتر 

 04-06 02 – 04 01 – 01 7 – 01 ایام هفته

  یکشنبه
 2الکتزًٍیک

 (2-206کالط)

 13-14سبعت 
 vlsi)هذار هجتوع )

 سوعی بصزی الکتزًٍیک

 14-16سبعت 
 هزاجعِ داًشجَ

 1دیجیتبل سیستن  دوشنبه
 (2-205)کالط 

  هزاجعِ داًشجَ 

  سه شنبه
 2الکتزًٍیک

 (2-206کالط)

 14-15سبعت 
 1سیستن دیجیتبل 

 (2-205)کالط 

 vlsi)هذار هجتوع )

 سوعی بصزی الکتزًٍیک

 

 

 

 



(918دکترکاظمی) ويمسال   

 04– 06 02 – 04 01 – 01 7 – 01 ایام هفته

  شنبه
 سیگٌبلْب ٍ سیستوْب 

(200-2) 
 هزاجعِ داًشجَ

سیستوْبی کٌتزل 
 (2-200خطی)

 یکشنبه

 8-9سبعت 
سیگٌبلْب ٍ 
 سیستوْب

(200-2) 

9-10سبعت   
سیستوْبی کٌتزل 

 (2-200خطی)
 

 کٌتزل چٌذ هتغیزُ
 )سوعی بصزی کٌتزل(

16-13 
 هزاجعِ داًشجَ

 

  دو شنبه 
 کٌتزل چٌذ هتغیزُ

 )سوعی بصزی کٌتزل(
   

 

 (918)ويمسال دکتر کريم خاوی 

 7 – 01 ایام هفته
01 – 01 

 
04 – 02 06 – 04 

   شنبه
 فیشیک الکتزًٍیک

(206-2) 
 2هذار 

(206-2) 

 یکشنبه
 9-10سبعت 

 2هذار 
(206-2) 

 هزاجعِ داًشجَ

 13-14سبعت 
 فیشیک الکتزًٍیک

(206-2) 
 

  14-15سبعت 
 الکتزًٍیک ًَری

 )سوعی بصزی الکتزًٍیک(
 

 1هببحث ٍیضُ در الکتزًٍیک 
 بصزی الکتزًٍیک()سوعی 

 دو شنبه
 الکتزًٍیک ًَری

 )سوعی بصزی الکتزًٍیک(
 

 
 14-15سبعت 

 1هببحث ٍیضُ در الکتزًٍیک 
 )سوعی بصزی الکتزًٍیک(

 

 

 

 

 (918دکتر ميوه)ويمسالآقای 

 04– 06 02 – 04 01 – 01 7 – 01 ایام هفته

    دٍ شٌبِ
 تجذیذ سبختبر

 (3-304)کالط

 سِ شٌبِ
 بْزُ بزداری

 (3-304)کالط 
  

 15-16سبعت
 2تحلیل سیستوْبی اًزصی 

 (3-304)کالط

 
 تجذیذ سبختبر

(3-304)کالط  
 

 چْبرشٌبِ
 بْزُ بزداری

 (3-304)کالط 
  هزاجعِ داًشجَ

 2تحلیل سیستوْبی اًزصی 
 (3-304)کالط

 

 

 

 



 

 (918لآقای دکتر عقيلی آشتياوی)ويمسا

 04 – 06 02 – 04 01 – 01 7 – 01 ایام هفته

 یکشنبه 

 
  

 13-14سبعت 
ابشار دقیق 

 پیشزفتِ
(304-3) 

 
 

 14-15سبعت 
سیستوْبی کٌتزل 

 دیجیتبل
(304-3) 

 جبز خطی
(452-3) 

 دوشنبه
سیستوْبی کٌتزل 

 دیجیتبل
(304-3) 

  هزاجعِ داًشجَ 

 سه شنبه
 

 هزاجعِ داًشجَ
 ابشار دقیق پیشزفتِ

(304-3) 
 

 
 16-17سبعت 

 جبز خطی
(452-3) 

 

 

(918آقای دکتر صدر)ويمسال     

 04-06 02 – 04 01 – 01 7-01 ایام هفته

  دو شنبه
 9-10سبعت 

 طزاحی ٍسبیط ًقلیِ
(203-3) 

 
 1هبشیي 

(350-3) 

 سه شنبه
 9-10سبعت 

 1تحلیل سیستن
 (3-250)کالط 

 هزاجعِ داًشجَ 
 طزاحی ٍسبیط ًقلیِ

(203-3) 

 چهارشنبه
 1تحلیل سیستن

 (3-250)کالط 
 داًشجَ هزاجعِ 

 15-16سبعت 
 1هبشیي 

(350-3) 

 

 


