برنامه هفتگي نيمسال اول 89—89

گروه مهندسي برق

ايام هفته

9:39—8

11:15—9:45

13--11:39

شٌبِ

فیسیک عوَهی 1
هٌْذظی(برق  -عوراى -
شیوی)
شکری

یکشٌبِ

اصَل ظیعتن ّای هخابراتی
صابری ًیک

ظِ شٌبِ

التصاد هٌْذظی
صالحی ظٌٌذجی

آزهایشگاُ دیجیتال1
رحیوی

هذارّای هخابراتی
صابری ًیک

آشٌای با هٌْذظی برق
صابری ًیک

کارگاُ برق
ٍ
آز-هاشیي ّای الکتریکی 2
ایَب اهیٌی

هاشیٌْای الکتریکی 2
ایَب اهیٌی
آز -هاشیٌْای الکتریکی 1
آز -الکترًٍیک آًالَگ
آز -ظیعتن تلَیسیَى
کریوی

تاظیعات الکتریکی
ظیَاى فذایی

الکترًٍیک صٌعتی
خالذ هالک

هذارّای الکتریکی 2
خالذ هالک

آز -هذارّای هخابراتی
آز -الکترًٍیک
ظیَاى فذایی

آز -الکترًٍیک 1
آز -کٌترل صٌعتی
آز-الکترًٍیک 3
آز-ابسار دلیك
ظیَاى فذایی

هحاظبات عذدی
عسیسی

هعادالت دیفراًعیل
عسیسی

فیسیک الکترًٍیک
شکری

فیسیک عوَهی 2
(کلیِ رشتِّا)
شکری

هباًی تحمیك در عولیات
فَاد زارعی

پٌجشٌبِ

الکترًٍیک 2
َّشوٌذ لصری
احتوال هٌْذظی
آهار ٍ احتوال هٌْذظی
ّاشوی (کالض)496 :

آز -الکترٍیک صٌعتی
آز -ظیعتوْای کٌترل دیجیتال

آز -عایمْا ٍ فشار لَی
هالک
ظیگٌالْا ٍظیعتوْا
ٍ
زباى تخصصی
صابری ًیک

چْار شٌبِ
طراحی ظیعتن ّای
ریسپردازًذُای
َّشوٌذ لصری

17:15—15:45

فیسیک هذرى (برق)
شکری
ریاضی عوَهی 1
ّاشوی (کالض) 396 :

حل توریي فیسیک عوَهی 1
شکری

ریاضیات هٌْذظی (عسیسی)

19—17:39

تحلیل ظیعتوْای اًرشی
الکتریکی 2
رحیوی

فیسیک عوَهی 1
(کاهپیَتر -صٌایع)IT-
شکری

دٍشٌبِ

کالس 104

15:39—14

مورخه :نهایي

ظیعتوْای دیجیتال2
َّشوٌذ لصری
برًاهِ ًَیعی کاهپیَتری
ًاصری
کالض :ظایت کاهپیَتر

آزهایشگاُ کٌترل خطی
ٍ
کارگاُ عوَهی
هالک
ظیعتوْای اًرشی الکتریکی 1
ایَب اهیٌی
هباحث ٍیصُ
هحوذ رضایی

آز-اًذازُ گیری ٍ هذارٍ 1
از -هذارّای الکتریکی ٍ
اًذازُ گیری
رحیوی
ًمشِ کشی هٌْذظی
ایَب اهیٌی
آز -هذارّای پالط ٍ دیجیتال

آز -تکٌیک پالط
کریوی

کٌترل صٌعتی
هالک
هاشیي ّای الکتریکی 1
ایَب اهیٌی

هاشیي ّای الکتریکی 3
ایَب اهیٌی

هذارّای الکتریکی 1
هحوذ رضایی

تَجِ  :1آزهایشگاُ ظیعتن دیجیتال  ٍ 2ریسپردازًذُ ٍ هیکرٍپرٍظعَرّا (ظاعت  13الی  14رٍز پٌجشٌبِ کالض  491آلای هحوذ رضایی)
تَجِ  :2آزهایشگاُ هعواری کاهپیَتر (آلای ظاعذی) پٌجشٌبِ ّا ظاعت  11:39الی  13در ظایت کاهپیَتر داًشگاُ با ّواٌّگی اتاق اظاتیذ تشکیل هی شَد.
تَجِ  :3درٍظی کِ در یک بازُ زهاًی برای یک اظتاد در ًظر گرفتِ شذُ بِ دلیل کن بَدى تعذاد داًشجَ در ایي درض ّا هیباشذ ٍ تفکیک زهاًی برای داًشجَ خَد هذرض اًجام هیدّذ.

کارآهَزی
ٍ
پرٍشُ
هحوذ رضایی

