
 ۸1:00ساعت  ۸۱/04/96تاریخ بروزرسانی:   95-96سال تحصیلی  اولنیمسال برق  های گروه هاآزمایشگبرنامه درسی 

 تذکرات مهم:

 ، لذا در صورت تکمیل گروه قادر به انتخاب دستی آن نخواهید بود.اولویت با کسانی است که زودتر انتخاب گروه نمایند .۸

 پذیر خواهد بود.امکانبندی فقط به صورت اینترنتی گروه .1

 ۸0:00- ۱:00 ۸1:00- ۸0:00 ۸6- ۸4 ۸۱- ۸6 

به
شن

 

 ۸6 4گ  آز الکترونیک ۱ 0گ  آز الکترونیک ۸6 1گ  آز الکترونیک ۸6 ۸گ  آز الکترونیک

1آز فیزیک  ۸5 ۸گ  های کنترل خطیآز سیستم 1آز فیزیک  ۸4 ۸گ    ۸5 1گ  ۸های الکتریکی آز ماشین ۸4 1گ  

    ۸5 ۸گ  ۸های الکتریکی ماشین آز      

            

            

به
شن

یک
 

1آز فیزیک  ۸5 1گ  گیریاندازه و الکتریکی مدار آز ۸5 ۸گ  گیریاندازه و الکتریکی مدار آز  ۸6 0گ  ۸های دیجیتال آز سیستم ۸4 4گ  

۸گ  0آز الکترونیک  1آز فیزیک  ۸6   ۸6 0گ  1آز سیستم های دیجیتال  ۸5 0گ  ۸الکتریکی های آز ماشین ۸4 0گ  

    ۸6 1گ ۸های دیجیتال آز سیستم ۸1 ۸گ  کارگاه برق ۸6 ۸گ  1آز سیستم های دیجیتال 

1گ  0آز الکترونیک      ۸6       

       ۸6 ۸گ  ۸های دیجیتال آز سیستم   

       ۸6 1گ  1آز سیستم های دیجیتال    

       ۸5 1گ  های کنترل خطیسیستمآز    

            

به
شن

دو
 

 ۸6 5گ  ۸های دیجیتال آز سیستم ۸6 4گ  ۸های دیجیتال آز سیستم ۸5 4گ  گیریاندازه و الکتریکی مدار آز ۸5 0گ  های کنترل خطیآز سیستم

1گ آز ریزموج و آنتن ۸5 0گ  گیریاندازه و الکتریکی مدار آز  ۸6       

ریزموج و آنتن آز ۸گ   ۸6          

            

سه
به

شن
 

    ۸6 0گ  آز مدارهای پالس و دیجیتال ۸1 0گ  کارگاه برق ۸1 1گ  کارگاه برق

    ۸5 ۸گ  1های الکتریکی آز ماشین ۸5 4گ  های کنترل خطیآز سیستم ۸6 ۸گ  آز مدارهای پالس و دیجیتال

       ۸6 1گ  آز مدارهای پالس و دیجیتال ۸6 4گ  1آز سیستم های دیجیتال 

       ۸6  5گ  1آز سیستم های دیجیتال    

            

            

به
شن

ار
چه

 

    ۸6 0گ  آز مدارهای مخابراتی  ۸6 1گ  آز مدارهای مخابراتی  ۸6 ۸گ  آز مدارهای مخابراتی 

       ۸1 5گ  کارگاه برق ۸1 4گ  کارگاه برق

            

            

 


