
 دانشگاه LMSاز طريق سامانه  (On Line)هاي درسي دانشكده مهندسي برق صورت بر خط جدول زمانبندي ارائه گروه

 20-19 19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13تا  12 12تا  11 11تا  10 10تا  9 9تا 8 روز/ساعت

 شنبه

 فرامواد )د. گران(
الکترومغناطیس پیشرفته 

 )د. گران(

 )د. نادری( 1مدار     

)م. محمد  2مهندسی برق مبانی 

 شارونی(

    

 مباحث ویژه )د. مطیع(
کنترل توان راکتیو )د. 

 کربالیی(
 مباحث ویژه )د. مطیع(

درس مدارهای مجتمع 

 پرتراکم )د. مقامی(
  

های قدرت )د. برداری از سیستمبهره

 زنگنه(

)د.  1رسانا های نیمافزاره

 امیرمزلقانی(
 امیرمزلقانی()د.  1الکترونیک   

   )م. کرمی( 3الکترونیک   
)د.  2سیستم دیجیتال 

 باقری(

مباحث ویژه در مخابرات )د. 

 تفضلی(

   فیزیک الکترونیک )د. علیایی(
 د. داوری() 2الکترونیک قدرت 

 رمزنگاری )د. باقری(

 يكشنبه

 )د. هاشمی( 1ریز موج  فرامواد )د. گران(
الکترومغناطیس )د. 

 مهدیان دهکردی(

  

 فیلتر و سنتز )د. گران(

  
های انرژی تحلیل سیستم

 )د. زنگنه( 1الکتریکی 

درس مدارهای مجتمع 

 پرتراکم )د. مقامی(

کنترل خطی )د. مهدیان 

 دهکردی(

)د.  2مبانی مهندسی برق 

 یزدانی(
    

)م.  1های دیجیتال سیستم

 چشمفر(

کنترل توان راکتیو )د. 

 کربالیی(
      



ماشین مخصوص )د. 

 نادری(

کنترل غیرخطی )د. 

 واثق(
      

  
های تحلیل سیستم

 )د. یزدانی( 1انرژی 
      

    

)د.  2رسانا های نیمافزاره

 امیرمزلقانی(
      

      

 های مخابراتی )د. بد(سیستم الکترومغناطیس )د. میرهادی( فازی )د. نکوکار( کنترل

  

)د.  1رسانا های نیمافزاره

 امیرمزلقانی(

مباحث ویژه در مخابرات )د. 

 تفضلی(
 های مخابراتی )د. اکبری(سیستم

)د.  2سیستم دیجیتال 

 باقری(
   د. داوری() 2الکترونیک قدرت 

فیزیک الکترونیک )د. 

 علیایی(
   رمزنگاری )د. باقری(

   فیلتر و سنتز )د. گران(   )د. هاشمی( 1ریز موج 

 دوشنبه

الکترومغناطیس )د. 

 مهدیان دهکردی(

کنترل دیجیتال )د. 

 مهدیان دهکردی(

الکترومغناطیس پیشرفته 

 )د. گران(

 )د. رفان( 2الکترونیک  کنترل غیرخطی )د. واثق(

    

)د.  2رسانا های نیمافزاره

 امیرمزلقانی(
 )د. مقامی( 2الکترونیک  )د. نادری( 1مدار 

های قدرت )د. برداری از سیستمبهره

 زنگنه(

)م.  1های دیجیتال سیستم

 چشمفر(

)د.  2ماشین الکتریکی 

 شیری(
    

  
ها ها و سیستمسیگنال

 )د. واثق(
    



     داوری( )د. 2ماشین   

     کنترل فازی )د. نکوکار(  

    

     الکترونیک صنعتی )د. مطیع(      

              

 های مخابراتی )د. بد(سیستم

  

 های مخابراتی )د. اکبری(سیستم

)م. محمد  2مبانی مهندسی برق 

 شارونی(

  

آشنایی با 

 مهندسی برق
 مدار مخابراتی )د. سلیمانی(

 سه شنبه

 )د. قندهاری(
کنترل خطی )د. مهدیان 

 دهکردی(

کنترل دیجیتال )د. 

 مهدیان دهکردی(

    

 الکترومغناطیس )د. میرهادی(

های انرژی تحلیل سیستم

 )د. زنگنه( 1الکتریکی 
  

ها ها و سیستمسیگنال

 )د. واثق(

)د.  2مبانی مهندسی برق 

 یزدانی(
 مدار مخابراتی )د. سلیمانی(

    
های تحلیل سیستم

 )د. یزدانی( 1انرژی 
    

    

       فیلتر و سنتز )د. گران(        

 چهارشنبه

)م.  2مدار الکتریکی 

 محمد شارونی(
                

    
)د.  2مدار الکتریکی 

 یزدانی(



                     پنجشنبه
های انرژی تحلیل سیستم

 )د. زنگنه( 1الکتریکی 

 جمعه

    

            
های قدرت )د. برداری از سیستمبهره

 زنگنه(
    

 

 


