
 69-69ترم پنجم سال تحصیلی 

نوع  کد درس نام درس ردیف

 درس

حداقل  همنیاز پیشنیاز نظری عملی

 ظرفیت

حداکثر 

 ظرفیت

تاریخ 

 امتحان

ساعت 

 امتحان

کد  نام استاد جنسیت گروه

 استاد

سیستم های کنترل  1

 خطی

 991 رضایی مختلط 1 1319 21/19/69 09 29 - 2مدار    -سیگنال 1 - اصلی 911116

 199 علیزاده مختلط 1 11 19/19/69 09 29 - 1الکترونیک  2 - اصلی 911111 2الکترونیک  2

 141 خاکپور مختلط 1 1319 16/19/69 09 29 - 1سیستم دیجیتال  1 - اصلی 911129 2های دیجیتال سیستم 1

 992 موذن مختلط 1 1319 29/19/69 09 29 - 1 ماشین 2 - اصلی 911110 2ماشین های الکتریکی  4

های اصول سیستم 0

 مخابراتی

احتمال  -سیگنال 1 - اصلی 911111

 مهندسی

 929 اسدپور مختلط 1 11 21/19/69 09 29 -

 961 رحیمی مختلط 1 11 19/19/69 20 11 - زبان عمومی 2 -  اصلی 911194 زبان تخصصی برق 9

 961 رحیمی مختلط 2

الکترونیک   1الکترونیک  - 1 اصلی 912090 آز الکترونیک 9

2 

 006 دریانی مختلط  1 - - 29 12

 006 دریانی مختلط 2

آز سیستم های  1

 1دیجیتال

سیستم  - - 1 اصلی 911129

 1دیجیتال 

 141 خاکپور مختلط 1 - - 29 12

 141 خاکپور مختلط 2

 141 خاکپور مختلط 1

 996 مختارنژاد مختلط 1 - - 29 12 - 1ماشین  - 1 اصلی 911119 1آز ماشین های الکتریکی 6

 996 مختارنژاد مختلط 2

 996 مختارنژاد مختلط 1

  - - 2 - عمومی 222222 اخلاق اسلامی 19

توسط گروه معارف 

 است. ارائه شده

 646 زادهدرگاه پسر 1 14319 24/19/69

 610 عشرتی دختر 2

 166 غدیری دختر 1

 166 غدیری پسر 4

 991 وفایی مختلط 1 11 20/19/69 09 11 - 1مدار  2 - اصلی 911196 1الکترونیک  11

 961 دلقوی مختلط 1 1319 21/19/69 09 11 -  1مدار  2 - اصلی 911191 2مدارهای الکتریکی  12

مدارهای الکتریکی و آز  11

 اندازه گیری

 996 مختارنژاد مختلط 1 - - 29 12 -  1مدار  - 1 اصلی 911112

 996 مختارنژاد مختلط 2

 911119 اهها و سیستمسیگنالس 14

(942110) 

توسط گروه کامپیوتر  - ریاضیات مهندسی- 11 - اصلی

 ارائه شده است.

 مختلط 1 14319 21/19/69

 

 629 اصغری

 1های دیجیتال سیستم 10

 )مدارهای منطقی(

911119 

(942199) 

الکترونیک  - 1 - اصلی

1  

توسط گروه کامپیوتر 

 ارائه شده است.

 مختلط 1 14319 11/19/69

 

 629 اصغری

 (.4م *..... رنگ سبز نشان دهنده دروس تکراری )از تر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69-69سال تحصیلی  پنجمبرنامه هفتگی ترم 

 

روزهای 

 هفته

 

 
1-6319 

 
6340-11310 

 
11319-11 

 
14-10319 

 
10340-19310 

 
19319-16 

 
 شنبه

 

 (1اخلاق اسلامی )گ 

 )پسر(

 

 (1زبان تخصصی )گ 

 (124)کلاس 

 

 2های دیجیتال سیستم

 (111)کلاس 

 

 2الکترونیک 

 (221)کلاس 

 

 (2زبان تخصصی )گ 

 (110)کلاس 

 

 

 یکشنبه

 

 

 
 

 (1)گ  1آز سیستم های دیجیتال

 (Bالکترونیک  مایشگاه)آز

 جلسه گروه

 

 *سیستم های کنترل خطی *

 (122)کلاس 

 

 1الکترونیک 

 (114)کلاس 

 

 2های دیجیتال سیستم

 (2)گ  1آز سیستم های دیجیتال (111)کلاس 

 (Bالکترونیک  مایشگاه)آز

 (1)گ  1آز سیستم های دیجیتال

 (Bالکترونیک  مایشگاه)آز

 

 دوشنبه

  

 (2اخلاق اسلامی )گ 

 )دختر(

  ساعت فرهنگی

 های مخابراتیاصول سیستم

 (222 )کلاس

 

 (1اخلاق اسلامی )گ 

 )دختر(

 

 (4اخلاق اسلامی )گ 

 )پسر(
 *های مخابراتی اصول سیستم

 (222)کلاس 

 2ماشین های الکتریکی 

 (291)کلاس 

 

 شنبهسه

 

 (1)گ  الکترونیکآز 

 (Aالکترونیک  مایشگاه)آز

 

 

 (2)گ  الکترونیکآز 

 (Aالکترونیک  مایشگاه)آز

 

 سیستم های کنترل خطی

 (110)کلاس 

 

 2مدار 

 (111)کلاس 

 

 

 

 

 چهارشنبه

 

 (1)گ  1آز ماشین 

 (Bالکترونیک  مایشگاه)آز

 

 (2)گ  1آز ماشین 

 (Bالکترونیک  مایشگاه)آز

 

 (1)گ  1آز ماشین 

 (Bالکترونیک  مایشگاه)آز

  

 (1آز مدارهای الکتریکی )گ 

 (Bالکترونیک  مایشگاه)آز

 

 

 (2آز مدارهای الکتریکی )گ 

 (Bالکترونیک  مایشگاه)آز

 
 شنبهپنج

 

 مدارهای منطقی

 (1)سیستم دیجیتال 

 (222کلاس )

 

 

 مدارهای منطقی

 (1)سیستم دیجیتال 

 (222کلاس )

 

 

 

 هاها و سیستمسیگنال

 (222کلاس )
 

 

 ها ها و سیستمسیگنال

 (222کلاس )

 

  

 

 

 زوج     گ ..... شماره گروه     * ..... هفته فرد     ** ..... هفته

 


