شنبه 1399/06/29

شنبه 1399/06/29

ساعت13-15

ساعت 11-9

یکشنبه 1399/06/30

یکشنبه 1399/06/30

ساعت 11-9

ساعت13-15

نام درس

نام دانشجو

نام درس

نام دانشجو

نام درس

نام دانشجو

نام درس

نام دانشجو

سیستم های مخابرات
نوری

هادی خدایار نژاد

مباحث ویژه

فائزه رحیمی

پردازش سیگنال های
دیجیتال

فائزه رحیمی

فیزیک الکترونیک

محمد امین انصاری

الکترومغناطیس

نگار بینایی

مخابرات دیجیتال

آرین ویسی

تاسیسات الکتریکی

احدرضایی

محاسبات عددی

محمد رضا امانی

عایق ها وفشار قوی

آرمان سلطانی

سیستم های کنترل
دیجیتال

نگار بینایی
آرین ویسی

الکترونیک صنعتی

نگار بینایی

حفاظت ورله

احد رضایی
داریوش قانع

آشنایی با مهندسی
برق

آرین ویسی

ماشین های
الکتریکی 1

حسین نوروزی

حسین منصوری

شیوه ارائه مطلب

علی ابراهمی
هادی خدایارنژاد

تحلیل سیستم های
انرژی 1

حسین نوروزی

طراحی سیستم های
ریز پردازنده ای

سحر نوری
هادی خدایار نژاد
زهرا بساطی

مهدی افروغ
مهدی سلیمان زادگان

سیستم های کنترل
غیر خطی

مهدی سلیمان زادگان
زهرا عبدلی

ابزار دقیق

محمدرضا دودانگه
مهدی افروغ
رضا شیخ محمدی
محمد رسول ایزدی

ریز موج و آنتن

اتوماسیون صنعتی

مدارهای مخابراتی

هادی خدایار نژاد
آرین ویسی
زهرا بساطی

ردیف

نام درس

استاد ممتحن

ردیف

نام درس

استاد ممتحن

ردیف

نام درس

استاد ممتحن

1

سیستم های مخابرات نوری

دکتر زاهدی

10

ماشین های الکتریکی 1

دکتر سیروس همتی

19

مدار های مخابراتی

دکتر زاهدی

2

الکترومغناطیس

مهندس خاطره مرادی

11

طراحی سیستم های ریزپردازنده ای

دکتر رضایی

20

فیزیک الکترونیک

دکتر رضایی

3

عایق ها و فشار قوی

دکتر عباسی

12

پردازش سیگنال های دیجیتال

دکتر زاهدی

21

محاسبات عددی

دکتر روشنی

4

آشنایی با مهندسی برق

مهندس ندا عزیزی

13

تاسیسات الکتریکی

مهندس صبوری

22

سیستم های
کنترل غیر خطی

دکتر بنی اردالنی

5

تحلیل سیستم های انرژی 1

دکتر احمدی

14

الکترونیک صنعتی

دکتر عباسی

6

ابزار دقیق

دکتر بنی اردالنی

15

ریز موج و آنتن

مهندس خاطره مرادی

7

مباحث ویژه

دکتر روشنی

16

شیوه ارائه مطلب

دکتر روشنی

8

مخابرات دیجیتال

دکتر زاهدی

17

حفاظت و رله

مهندس سهرابی تبار

9

سیستم های کنترل دیجیتال

دکتر دودمان

18

اتوماسیون صنعتی

دکتر بنی اردالنی

