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از صفحه:

1401/2/17

18

بسمه تعالی

9:48:46 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي برق

کارآموزی طرح پویش )1( 

کاردانی و کارشناسی
1000001994145221  1

1015133479100002سمینار چهارشنبه 17:00 تا 19:00 رامتین صادقی2 

1015133479100003سمینار یکشنبه 16:00 تا 18:00 مجید دلشاد3 

1015133479100004سمینار یکشنبه 16:00 تا 18:00 هادی ثقفی اصفهانی4 

10151334791994145294سمینار جمعه 15:00 تا 17:00 بهادر فانی مآبادی5 

1015133479777770سمینار هادی ثقفی اصفهانی6 

1024127657100005روش تحقیق شنبه 13:00 تا 15:00 مجید دلشاد7 

1024127657100010روش تحقیق دوشنبه 16:00 تا 18:00 مجید دلشاد8 

1271113914100008پایان  نامه  9

1271113914888881پایان  نامه  10

1271130330100002ریزپردازنده پیشرفته شنبه 17:00 تا 19:00 مهدی آمون11 

1271133479100007سمینار عاطفه سلیمی 12 

شهرکی

شنبه 17:00 تا 19:00 

1271133479888883سمینار مجید دلشاد13 

1271134723100001سیستم برتراشه عاطفه سلیمی 14 

شهرکی

شنبه 14:00 تا 17:00 

1271140538880003فناوری عایق ها و فشار قوی کلس 431پنج شنبه 15:00 تا 18:00 م علی عباسیان15 

1271143364880004مباحث  ویژه  پنج شنبه 11:00 تا 12:00 مرضا امینی16 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

1271143364880004مباحث  ویژه  پنج شنبه 11:00 تا 12:00 مرضا امینی17 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

ASIC/FPGA 1271147759100004مدارهای عاطفه سلیمی 18 

شهرکی

شنبه 11:00 تا 14:00 

مدارهای مجتمع خیلی 

) VLSI ( فشرده
1271177577100003 كلس 211 دانشكده مهارتیکشنبه 08:00 تا 09:30 سمیرا رحیمی19 

1279126287900001رساله  20

1279135482990001شبکه های انتقال داده شنبه 11:00 تا 12:00 سیدمهدی سجادیه21 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 428

1279135482990001شبکه های انتقال داده شنبه 11:00 تا 12:00 سیدمهدی سجادیه22 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 428

1285100603155006احتمال مهندسی یکشنبه 11:00 تا 12:00 سیدمهدی سجادیه23 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

1285100603155006احتمال مهندسی یکشنبه 11:00 تا 12:00 سیدمهدی سجادیه24 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

1285100603155007احتمال مهندسی کلس 431دوشنبه 08:00 تا 11:00 سیدمهدی سجادیه25 

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی  

1
1285101500155104 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی شنبه 08:00 تا 10:00 مجید نم نبات26 

و کارگاه برق

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی  

1
1285101500155125 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی شنبه 10:00 تا 12:00 مجید نم نبات27 

و کارگاه برق

1285101615155109آزمایشگاه الکترونیک صنعتی آزمایشگاه الکترونیک صنعتیدوشنبه 10:00 تا 12:00 مجید نم نبات28 

ادامه دارد...
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گروه آموزشي برق

1285101615155113آزمایشگاه الکترونیک صنعتی آزمایشگاه الکترونیک صنعتیدوشنبه 13:00 تا 15:00 مجید نم نبات29 

آزمایشگاه تحلیل 

سیستم های قدرت
1285101890155120 آزمایشگاه ریز پردازنده و کنترل سه شنبه 08:00 تا 10:00 سیدعادل ستوده30 

خطی

آزمایشگاه سیستمهای 

دیجیتال ) 1 (
1285102204155124 آزمایشگاه الکترونیکچهارشنبه 15:00 تا 17:00 مجید نم نبات31 

آزمایشگاه سیستم های 

دیجیتال 2
1285102205155110 آزمایشگاه الکترونیکدوشنبه 13:00 تا 15:00 شهرزاد شیرانی32 

آزمایشگاه سیستم های 

دیجیتال 2
1285102205155112 آزمایشگاه الکترونیکدوشنبه 10:00 تا 12:00 شهرزاد شیرانی33 

آزمایشگاه سیستم های کنترل 

خطی
1285102211155108 آزمایشگاه ریز پردازنده و کنترل دوشنبه 08:00 تا 10:00 مجید نم نبات34 

خطی

128510250214020آزمایشگاه فیزیک 1 شنبه 08:00 تا 10:00 مرجان ابراهیمی35 

128510250214021آزمایشگاه فیزیک 1  36

128510250214022آزمایشگاه فیزیک 1 شنبه 13:00 تا 15:00 مرجان ابراهیمی37 

128510250214023آزمایشگاه فیزیک 1 شنبه 15:00 تا 17:00 مرجان ابراهیمی38 

128510250214024آزمایشگاه فیزیک 1 یکشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان ابراهیمی39 

128510250214025آزمایشگاه فیزیک 1  40

128510250214026آزمایشگاه فیزیک 1 یکشنبه 13:00 تا 15:00 مرجان ابراهیمی41 

128510250214027آزمایشگاه فیزیک 1 یکشنبه 15:00 تا 17:00 مرجان ابراهیمی42 

128510250214028آزمایشگاه فیزیک 1 دوشنبه 08:00 تا 10:00 مرجان ابراهیمی43 

128510250214029آزمایشگاه فیزیک 1 دوشنبه 10:00 تا 12:00 مرجان ابراهیمی44 

128510250214030آزمایشگاه فیزیک 1 دوشنبه 13:00 تا 15:00 مرجان ابراهیمی45 

128510250214031آزمایشگاه فیزیک 1 دوشنبه 15:00 تا 17:00 مرجان ابراهیمی46 

128510250214032آزمایشگاه فیزیک 1 سه شنبه 08:00 تا 10:00 مریم یزدانی47 

128510250214033آزمایشگاه فیزیک 1 سه شنبه 10:00 تا 12:00 مریم یزدانی48 

128510250214034آزمایشگاه فیزیک 1 سه شنبه 13:00 تا 15:00 مریم یزدانی49 

128510250214035آزمایشگاه فیزیک 1 سه شنبه 15:00 تا 17:00 مریم یزدانی50 

128510250214036آزمایشگاه فیزیک 1 چهارشنبه 08:00 تا 10:00 مریم یزدانی51 

128510250214037آزمایشگاه فیزیک 1 چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مریم یزدانی52 

آزمایشگاه ماشین های 

الکتریکی ) 2 (
1285102621155122 آزمایشگاه ماشین های الکتریکی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 رامتین صادقی53 

و کارگاه برق

آزمایشگاه مدارهای پالس و 

دیجیتال
1285102822155106 آزمایشگاه الکترونیکیکشنبه 10:00 تا 12:00 عادله محلتی54 

1285102837155107آزمایشگاه مدارهای مخابراتی آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و یکشنبه 13:00 تا 15:00 عادله محلتی55 

اندازه گیری

1285103784155029آشنای با مهندسی برق کلس 431شنبه 18:00 تا 19:00 فائزه شادمان فر56 

1285105483155010اصول سیستم های مخابراتی کلس 430یکشنبه 08:00 تا 11:00 سیدمهدی سجادیه57 

1285107455155030الکترومغناطیس رضا انتشاری نجف 58 

آبادی

کلس 431چهارشنبه 08:00 تا 11:00 

1285107472155023الکترونیک 1 کلس 430سه شنبه 10:00 تا 12:00 مرضا امینی59 

ادامه دارد...
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گروه آموزشي برق

1285107472155024الکترونیک 1 کلس 430سه شنبه 13:00 تا 15:00 مرضا امینی60 

1285107476155033الکترونیک 2 کلس 430یکشنبه 15:00 تا 17:00 مروح اله یزدانی61 

1285115087155201پروژه کارشناسی سیدمهدی سجادیه62 

1285115087155202پروژه کارشناسی مرضا امینی63 

1285115087155203پروژه کارشناسی عاطفه سلیمی 64 

شهرکی

1285115087155204پروژه کارشناسی رامتین صادقی65 

1285115087155205پروژه کارشناسی بهادر فانی مآبادی66 

1285115087155206پروژه کارشناسی مجید دلشاد67 

1285115087155207پروژه کارشناسی مروح اله یزدانی68 

1285115087155208پروژه کارشناسی هادی ثقفی اصفهانی69 

1285115087155209پروژه کارشناسی م علی عباسیان70 

1285120096155013تولید انرژی الکتریکی کلس 430یکشنبه 17:00 تا 20:00 علی مدنی می71 

1285123196155012حفاظت و رله یکشنبه 11:00 تا 12:00 مجید طاوسی72 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 428

1285123196155012حفاظت و رله یکشنبه 11:00 تا 12:00 مجید طاوسی73 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 428

12851296841511001ریاضی  عمومی  1 م جللی 74 

ورنامخواستی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

12851296841511001ریاضی  عمومی  1 م جللی 75 

ورنامخواستی

شنبه 11:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

12851296841511002ریاضی  عمومی  1 م جللی 76 

ورنامخواستی

شنبه 15:00 تا 18:00 

12851296851511013ریاضی عمومی  2 کلس 11یکشنبه 08:00 تا 11:00 احمد بیابانی دهکردی77 

12851296851511014ریاضی عمومی  2 یکشنبه 11:00 تا 12:00 احمد بیابانی دهکردی78 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 11

12851296851511014ریاضی عمومی  2 یکشنبه 11:00 تا 12:00 احمد بیابانی دهکردی79 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 11

1285129896155032ریاضیات مهندسی کلس 429چهارشنبه 15:00 تا 18:00 م امامی80 

1285130860155001زبان تخصصی مبرق کلس 431شنبه 08:00 تا 10:00 امین رسولیان81 

1285134620155008سیستم های دیجیتال 1 کلس 431یکشنبه 15:00 تا 18:00 حمیدرضا نظری82 

1285134620155009سیستم های دیجیتال 1 کلس 430دوشنبه 15:00 تا 18:00 حمیدرضا نظری83 

1285134621155025سیستم های دیجیتال 2 کلس 429سه شنبه 15:00 تا 18:00 شهریار خطیبی نژاد84 

1285134635155011سیستم های کنترل خطی یکشنبه 11:00 تا 12:00 علی ابوطالبی قهنویه85 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 430

1285134635155011سیستم های کنترل خطی یکشنبه 11:00 تا 12:00 علی ابوطالبی قهنویه86 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 430

ادامه دارد...
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گروه آموزشي برق

1285135313155016سیگنالها وسیستم ها کلس 430دوشنبه 18:00 تا 21:00 حمیدرضا نظری87 

طراحی سیستم های 

دیجیتال
1285137510155034 کلس 431دوشنبه 15:00 تا 18:00 سیدمهدی سجادیه88 

طراحی سیستم های 

ریزپردازنده ای
1285137517155026 کلس 431سه شنبه 18:00 تا 21:00 شهریار خطیبی نژاد89 

128514146114013فیزیک 1 )  حرارت و مکانیک ( کلس 14شنبه 08:00 تا 11:00 عباس اقاجانی90 

128514146114014فیزیک 1 )  حرارت و مکانیک ( منوچهر مرادی 91 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

128514146114014فیزیک 1 )  حرارت و مکانیک ( منوچهر مرادی 92 

فارسانی

یکشنبه 11:00 تا 12:00 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

128514146114015فیزیک 1 )  حرارت و مکانیک ( کلس 14دوشنبه 08:00 تا 11:00 زهرا امین زاده گوهری93 

128514146114062فیزیک 1 )  حرارت و مکانیک ( شنبه 11:00 تا 12:00 عباس اقاجانی94 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

128514146114062فیزیک 1 )  حرارت و مکانیک ( شنبه 11:00 تا 12:00 عباس اقاجانی95 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 14

فیزیک 2 

-الکتریسیته ومغناطیس
128514150114001 یکشنبه 11:00 تا 12:00 سیدحسین مویدی96 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 13

فیزیک 2 

-الکتریسیته ومغناطیس
128514150114001 یکشنبه 11:00 تا 12:00 سیدحسین مویدی97 

 

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 13

فیزیک 2 

-الکتریسیته ومغناطیس
128514150114002 منوچهر مرادی 98 

فارسانی

کلس 14یکشنبه 08:00 تا 11:00 

1285141549155017فیزیک الکترونیک کلس 429دوشنبه 15:00 تا 18:00 الهام گرامی99 

1285142839155004ماشین های الکتریکی ) 1 ( کلس 431یکشنبه 08:00 تا 10:00 مجید طاوسی100 

1285142839155005ماشین های الکتریکی ) 1 ( کلس 430دوشنبه 13:00 تا 15:00 سیدعادل ستوده101 

1285142840155035ماشین های الکتریکی ) 2 ( کلس 431چهارشنبه 18:00 تا 20:00 علی مدنی می102 

ماشین های الکتریکی 

مخصوص
1285142845155028 کلس 431سه شنبه 15:00 تا 18:00 مجید طاوسی103 

1285143014155015ماشین های الکتریکی 3 کلس 430دوشنبه 08:00 تا 11:00 سیدعادل ستوده104 

12851473801511036محاسبات عددی رسول نقدعلی 105 

فروشانی

شنبه 15:00 تا 17:00 

12851473801511037محاسبات عددی رسول نقدعلی 106 

فروشانی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

1285147774155031مدارهای الکتریکی 1 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 مرضا امینی107 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

1285147774155031مدارهای الکتریکی 1 چهارشنبه 11:00 تا 12:00 مرضا امینی108 

 

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

1285147782155021مدارهای الکتریکی 2 کلس 430سه شنبه 08:00 تا 10:00 فائزه شادمان فر109 

1285147782155022مدارهای الکتریکی 2 عاطفه سلیمی 110 

شهرکی

کلس 430سه شنبه 15:00 تا 17:00 

12851503501511021معادلت  دیفرانسیل  یکشنبه 08:00 تا 11:00 مسعود علمه111 

12851503501511023معادلت  دیفرانسیل  دوشنبه 08:00 تا 11:00 عبداله هادی وینچه112 
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12851503501511024معادلت  دیفرانسیل  دوشنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه113 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

12851503501511024معادلت  دیفرانسیل  دوشنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه114 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

12851503501511025معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 08:00 تا 11:00 عبداله هادی وینچه115 

12851503501511026معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه116 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

12851503501511026معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 11:00 تا 12:00 عبداله هادی وینچه117 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

12851503501511027معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 118 

میردامادی

دوشنبه 08:00 تا 11:00 

12851503501511028معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 119 

میردامادی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

12851503501511028معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 120 

میردامادی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

12851503501511058معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 11:00 تا 12:00 زینب کمالی121 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

12851503501511058معادلت  دیفرانسیل  سه شنبه 11:00 تا 12:00 زینب کمالی122 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

12851503501511068معادلت  دیفرانسیل  فهیمه السادات 123 

میردامادی

چهارشنبه 08:00 تا 11:00 

1285154526155018نقشه  کشی مهندسی کلس 431سه شنبه 08:00 تا 10:00 عباس سعادت124 

1285154526155019نقشه  کشی مهندسی کارگاه رایانه عمرانچهارشنبه 10:00 تا 12:00 فهیمه خرم روز125 

1285154526155020نقشه  کشی مهندسی کارگاه رایانه عمرانچهارشنبه 08:00 تا 10:00 فهیمه خرم روز126 

1285156372155301کارآموزی سیدمهدی سجادیه127 

1285156372155302کارآموزی مرضا امینی128 

1285156372155303کارآموزی عاطفه سلیمی 129 

شهرکی

1285156372155304کارآموزی رامتین صادقی130 

1285156372155305کارآموزی بهادر فانی مآبادی131 

1285156372155306کارآموزی مجید دلشاد132 

1285156372155307کارآموزی مروح اله یزدانی133 

1285156372155308کارآموزی هادی ثقفی اصفهانی134 

1285156372155309کارآموزی م علی عباسیان135 

1285159263155101کارگاه برق آزمایشگاه ماشین های الکتریکی چهارشنبه 13:00 تا 15:00 علی مدنی می136 

و کارگاه برق

1285159263155114کارگاه برق آزمایشگاه ماشین های الکتریکی سه شنبه 08:00 تا 10:00 علی مدنی می137 

و کارگاه برق

1285159263155116کارگاه برق آزمایشگاه ماشین های الکتریکی سه شنبه 13:00 تا 15:00 علی مدنی می138 

و کارگاه برق

1285160024155102کارگاه عمومی کارگاه عمومیچهارشنبه 15:00 تا 17:00 علی مدنی می139 

ادامه دارد...
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تاریخ:
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175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي برق

1285160024155115کارگاه عمومی کارگاه عمومیسه شنبه 10:00 تا 12:00 علی مدنی می140 

1285160024155117کارگاه عمومی کارگاه عمومیسه شنبه 15:00 تا 17:00 علی مدنی می141 

1285161602155027کنترل صنعتی رضا انتشاری نجف 142 

آبادی

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

1285161602155027کنترل صنعتی رضا انتشاری نجف 143 

آبادی

سه شنبه 11:00 تا 12:00 

 

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

1285166038155123آزمایشگاه الکترونیک آزمایشگاه الکترونیکچهارشنبه 13:00 تا 15:00 مجید نم نبات144 

1285171409155014برنامه نویسی کامپیوتر کلس 431شنبه 15:00 تا 18:00 سیدمهدی سجادیه145 

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 

و اندازه گیری
1285178838155103 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و شنبه 10:00 تا 12:00 مسعود بهمن پور146 

اندازه گیری

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 

و اندازه گیری
1285178838155118 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و سه شنبه 10:00 تا 12:00 مسعود بهمن پور147 

اندازه گیری

آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 

و اندازه گیری
1285178838155119 آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و سه شنبه 13:00 تا 15:00 مسعود بهمن پور148 

اندازه گیری

تحلیل سیستم های انرژی 

الکتریکی 1
1285180100155002 شنبه 10:00 تا 12:00 امین رسولیان149 

 

شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 431

تحلیل سیستم های انرژی 

الکتریکی 1
1285180100155002 شنبه 10:00 تا 12:00 امین رسولیان150 

 

شنبه 13:00 تا 14:00 

کلس 431

1286107552990015الکترونیک قدرت 2 کلس 431پنج شنبه 08:00 تا 11:00 رامتین صادقی151 

1286137753990012طراحی ماشینهای الکتریکی کلس 431چهارشنبه 15:00 تا 18:00 م علی عباسیان152 

1294113914100008پایان  نامه  153

1294113914888882پایان  نامه  154

1294133479100009سمینار شنبه 18:00 تا 20:00 مروح اله یزدانی155 

1294133479888884سمینار مجید دلشاد156 

1294141549880001فیزیک الکترونیک کلس 429دوشنبه 15:00 تا 18:00 الهام گرامی157 

مدار مجتمع خیلی فشرده 

)VLSI(
1294147732880002 کلس 428پنج شنبه 08:00 تا 11:00 مرضا امینی158 

2075106719770008اصول کنترل مدرن کلس 431چهارشنبه 15:00 تا 18:00 م علی عباسیان159 

بهره برداری از سیستم های 

قدرت
2075112751100006 شنبه 08:00 تا 12:00 هادی ثقفی اصفهانی160 

2075113914100001پایان  نامه  161

2075113914777777پایان  نامه  162

حفاظت پیشرفته سیستم 

های قدرت
2075123147100004 جمعه 09:00 تا 12:00 بهادر فانی مآبادی163 

حفاظت پیشرفته سیستم 

های قدرت
2075123147100009 جمعه 12:00 تا 15:00 بهادر فانی مآبادی164 

حفاظت پیشرفته سیستم 

های قدرت
2075123147100014 شنبه 09:00 تا 12:00 بهادر فانی مآبادی165 

حفاظت پیشرفته سیستم 

های قدرت
2075123147770002 کلس 428چهارشنبه 15:00 تا 18:00 بهادر فانی مآبادی166 

2075125769100003دینامک سیستمهای قدرت 1 یکشنبه 16:00 تا 19:00 رامتین صادقی167 

2075125769100008دینامک سیستمهای قدرت 1 یکشنبه 19:00 تا 22:00 رامتین صادقی168 

ادامه دارد...
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گروه آموزشي برق

2075125769100013دینامک سیستمهای قدرت 1 یکشنبه 16:00 تا 19:00 میلد دولتشاهی169 

2075140538770006فناوری عایق ها و فشار قوی کلس 431پنج شنبه 15:00 تا 18:00 م علی عباسیان170 

2075142934770001ماشین الکتریکی 3 کلس 430دوشنبه 08:00 تا 11:00 سیدعادل ستوده171 

2075143364770004مباحث  ویژه  پنج شنبه 11:00 تا 12:00 مرضا امینی172 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

2075143364770004مباحث  ویژه  پنج شنبه 11:00 تا 12:00 مرضا امینی173 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

2075161648770005کنترل توان راکتیو کلس 430پنج شنبه 08:00 تا 11:00 بهادر فانی مآبادی174 

22471459421994145029مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی سایت کامپیوتر )1(چهارشنبه 12:00 تا 15:00 فهیمه باطنی175 

3051002311994145031ریاضی پیش دانشگاهی دوشنبه 16:30 تا 18:30 فروغ نصیری176 

3051002331994145032فیزیک پیش دانشگاهی دوشنبه 08:00 تا 10:00 آسیه جعفری یزدآبادی177 

آزمایشگاه اندازه گیری 

الکتریکی
38041016949914222 دانشکده مهارت و کارآفرینی یکشنبه 08:00 تا 11:00 یلدا قربانی178 

دانشکده امیریه کارگاه برق

38041603149914214کارگاه مکانیک عمومی دانشکده مهارت و کارآفرینی یکشنبه 08:00 تا 12:00 علی مدنی می179 

دانشکده امیریه کارگاه مکانیک

الکترونیک عمومی و 

آزمایشگاه
38041766699914221 چهارشنبه 15:30 تا 18:30 احمد شاهی180 

طراحی و اجرای مدارهای 

فرمان صنعتی
38041813519914219 دانشکده مهارت و کارآفرینی یکشنبه 12:00 تا 16:00 محمود اسماعیلی181 

دانشکده امیریه کارگاه مکانیک

4027113914777778پایان  نامه  182

4028107547770013الکترونیک قدرت 1 پنج شنبه 11:00 تا 12:00 مرضا امینی183 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

4028107547770013الکترونیک قدرت 1 پنج شنبه 11:00 تا 12:00 مرضا امینی184 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 431

حفاظت پیشرفته سیستم 

های قدرت
4028123147770012 کلس 428چهارشنبه 15:00 تا 18:00 بهادر فانی مآبادی185 

عایق ها و فشار قوی 

الکتریکی پیشرفته
4028176223770011 کلس 431پنج شنبه 15:00 تا 18:00 م علی عباسیان186 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511060 مجواد عموشاهی 187 

فروشانی

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011511061 مجواد عموشاهی 188 

فروشانی

پنج شنبه 10:00 تا 12:00 

ریاضیات پایه)پیش نیاز 

دانشگاهی(
550011994145198 دوشنبه 16:30 تا 18:30 فروغ نصیری189 

فیزیک مکانیک )پیش نیاز 

دانشگاهی(
550021994145199 دوشنبه 08:00 تا 10:00 آسیه جعفری یزدآبادی190 

بهداشت وصیانت از محیط 

زیست
57821812549914213 سه شنبه 08:00 تا 10:00 مرتضی جوادمحب191 

57821812709914218فیزیک عمومی برق دوشنبه 10:00 تا 12:00 محسن عشوریان192 

هیدرولیک و نیوماتیک و 

آزمایشگاه
57821812719914223 سه شنبه 15:00 تا 19:00 حامد دهقانی فارفانی193 

کاربرد نرم افزارهای ترسیمی 

در برق
57821812799914215 سه شنبه 10:00 تا 12:00 رزیتا راست قلم194 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

کاربرد نرم افزارهای ترسیمی 

در برق
57821812799914215 سه شنبه 10:00 تا 12:00 رزیتا راست قلم195 

 

سه شنبه 13:00 تا 14:00 

ادامه دارد...
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گروه آموزشي برق

طراحی روشنایی داخلی و 

خارجی
57821813539914220 سه شنبه 15:00 تا 17:00 سیدعادل ستوده196 

60141300479914216ریاضی عمومی سیدمسعود ذکاوتمند 197 

جزی

دوشنبه 13:30 تا 16:30 

60141676339914217ایمنی در برق سه شنبه 11:00 تا 12:00 مرتضی جوادمحب198 

6178101606155105آزمایشگاه الکترونیک ) 3 ( آزمایشگاه الکترونیکیکشنبه 08:00 تا 10:00 عادله محلتی199 

617810251514016آزمایشگاه فیزیک 2 مهسا 200 

دانشمندخوراسگانی

چهارشنبه 08:00 تا 10:00 

617810251514017آزمایشگاه فیزیک 2 مهسا 201 

دانشمندخوراسگانی

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

617810251514018آزمایشگاه فیزیک 2 مهسا 202 

دانشمندخوراسگانی

چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

617810251514019آزمایشگاه فیزیک 2 مهسا 203 

دانشمندخوراسگانی

چهارشنبه 15:00 تا 17:00 

6178107482155003الکترونیک 3 کلس 430شنبه 14:00 تا 17:00 مروح اله یزدانی204 

6211126287900002رساله  205

شبکه های هوشمند انرژی 

الکتریکی
6211135541990014 پنج شنبه 11:00 تا 12:00 بهادر فانی مآبادی206 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 430

شبکه های هوشمند انرژی 

الکتریکی
6211135541990014 پنج شنبه 11:00 تا 12:00 بهادر فانی مآبادی207 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 430

6211161777990013کنترل محرکه های الکتریکی کلس 431پنج شنبه 08:00 تا 11:00 رامتین صادقی208 

7000000606100001رساله )6 واحد(  209

7000000606999999رساله )6 واحد(  210

7000000621900003رساله )21 واحد(  211

7000002172100007روش تحقیق مروح اله یزدانی212 

7000004501100001مباحث ویژه 1 شنبه 16:00 تا 19:00 رامتین صادقی213 

7000004501100006مباحث ویژه 1 شنبه 19:00 تا 22:00 رامتین صادقی214 

7000004501100011مباحث ویژه 1 دوشنبه 16:30 تا 19:30 رامتین صادقی215 

7000005042100012الکترونیک قدرت 1 شنبه 15:00 تا 18:00 مجید دلشاد216 

طراحی مبدل های الکترونیک 

قدرت
7000005044100002 چهارشنبه 19:00 تا 22:00 مجید دلشاد217 

طراحی مبدل های الکترونیک 

قدرت
7000005044100006 پنج شنبه 16:00 تا 19:00 مجید دلشاد218 

901801994145184زبان خارجی دوشنبه 13:30 تا 16:30 نفیسه گلزار مشکی219 

زبان انگلیسی پیش 

دانشگاهی
990721994145033 دوشنبه 10:00 تا 12:00 نفیسه گلزار مشکی220 

999999991999990آزمون جامع  221

999999991999991آزمون جامع  222

پايان گزارش


