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به
شن

 

  ۱گ ۱اندیشه اسالمي   ۱گ زبان خارجه   ۲گ ۱اندیشه اسالمي   0گ ۱اندیشه اسالمي 

  0گ زبان خارجه  ۲گ  ۱فيزیک   0گ  ۱فيزیک  ۲گ زبان خارجه

     م  ۲فيزیک  صباحي ۱گ سيستم های كنترل خطي  ۱گ  ۱فيزیک

    مجرد 76EC فيلترها و سنتز مدار  مجرد 76 0الکترونيک  اميرانيچهل ۱گ اصول سيستم های مخابراتي

    تالوت 7P ها و فشار قویعایق  تالوت ۲گ ۱مدارهای الکتریکي  نظرپور 7P الکترونيک صنعتي

    ميرزامحمدی ۱گ الکترومغناطيس  زادنيک 23 برنامه نویسي كامپيوتر افرنگ 54N ۱الکترونيک 

    صباحي ۲گ ریاضيات مهندسي  نيکدل ۱گ احتمال مهندسي زادنيک 7EC ایطراحي سيستم های ریزپردازنده

    زادهولي 54N هاها وسيستمسيگنال     نيکدل ۱گ ریاضيات مهندسي

           مجرد ۲گ محاسبات عددی 

به
شن

یک
 

 

  م معادالت دیفرانسيل   م  ۲ریاضي   ۲گ  ۱ریاضي  ۱گ  ۱ریاضي

 مجيدزاده ۲گ الکترومغناطيس  0گ  ۱ریاضي  فرسادی ۲گ ۲ماشين های الکتریکي  قبادی 7C آنتن

 دوستميهن ۲گ اصول سيستم های مخابراتي مشعوفي م ۲سيستم های دیجيتال   پاشازاده ۱گ نقشه كشي مهندسي مشعوفي 54N ۱سيستم های دیجيتال 

 خانيكلب 76C مخابرات دیجيتال خزالي ۲گ آشنایي با مهندسي برق   0گ زبان فارسي   ۲گ زبان فارسي 

     ۱گ زبان فارسي   نوازگلشن ۱گ ۱تحليل سيستم های انرژی الکتریکي  زادنيک 0گ آشنایي با مهندسي برق

    زادهولي 76EC پردازش سيگنال های دیجيتال  نيکدل ۲گ احتمال مهندسي صباحي ۲گ سيستم های كنترل خطي

    فرهادی 7PN های الکتریکي مخصوصماشين  گلواني 7 تاسيسات الکتریکي فرهادی 0گ ۱مدارهای الکتریکي 

    نوازگلشن ۲گ ۱تحليل سيستم های انرژی الکتریکي      گلواني 7PN ۲تحليل سيستم های انرژی الکتریکي 

    موسي زاده ۱گ ۲الکترونيک      تالوت ۱گ ۱مدارهای الکتریکي 

           طوسي ۱گ ۲ماشين های الکتریکي 

           موسي زاده CMOS 7Eطراحي مدارهای 

به
شن

دو
 

  0گ  ۱فيزیک  م  ۲فيزیک  ميرزامحمدی ۱گ الکترومغناطيس  ۱گ ۱فيزیک

 صباحي ۲گ ریاضيات مهندسي  ۲گ  ۱فيزیک     اميرانيچهل ۱گ اصول سيستم های مخابراتي

 پاشازاده ۲گ نقشه كشي مهندسي پاشازاده 0گ نقشه كشي مهندسي     مشعوفي 54N ۱سيستم های دیجيتال 

 زادنيک 7EC ایطراحي سيستم های ریزپردازنده نوازگلشن م زبان تخصصي     نظرپور 7P الکترونيک صنعتي

    مجرد 76 0الکترونيک      قبادی 7C آنتن

    زادهموسي ۲گ ۲الکترونيک      نيکدل ۱گ ریاضيات مهندسي

           موسي زاده CMOS 7Eطراحي مدارهای 



 سه
به

شن
 

  م معادالت دیفرانسيل   م  ۲ریاضي   ۲گ  ۱ریاضي  ۱گ  ۱ریاضي

     0گ  ۱ریاضي   0گ زبان فارسي   ۲گ زبان فارسي 

 مجيدزاده ۲گ الکترومغناطيس  ۱گ زبان فارسي   خویي 7E مدارهای پالس و دیجيتال زادهولي 54N هاها وسيستمسيگنال

 دوستميهن ۲گ اصول سيستم های مخابراتي صباحي ۱گ سيستم های كنترل خطي  زادنيک ۱گ آشنایي با مهندسي برق فرهادی 7EC الکترونيک صنعتي

 خانيكلب 76C مخابرات دیجيتال زادهولي 76EC پردازش سيگنال های دیجيتال  فرهادی 0گ ۱مدارهای الکتریکي  زادنيک 23 برنامه نویسي كامپيوتر

 گلواني 7PN ۲تحليل سيستم های انرژی الکتریکي  تالوت 7P ها و فشار قویعایق  موسي زاده ۱گ ۲الکترونيک  گلواني 7 تاسيسات الکتریکي

    زادهموسي ۲گ ۲الکترونيک      صباحي ۲گ سيستم های كنترل خطي

    زادنيک 54N ۲مدارهای الکتریکي      طوسي ۱گ ۲ماشين های الکتریکي 

             

             

به
شن

ار
چه

 

  0گ زبان خارجه  ۱گ زبان خارجه  خویي 7E مدارهای پالس و دیجيتال  ۲گ زبان خارجه

    نوازگلشن ۲گ ۱تحليل سيستم های انرژی الکتریکي   نيکدل ۲گ احتمال مهندسي مشعوفي م ۲سيستم های دیجيتال 

    فرهادی 7EC الکترونيک صنعتي  فرهادی 7PN های الکتریکي مخصوصماشين مجرد 76EC فيلترها و سنتز مدار

    مجرد ۱گ محاسبات عددی  تالوت ۱گ ۱مدارهای الکتریکي  فرهادی 54 ۱ماشين های الکتریکي 

        فرسادی ۲گ ۲ماشين های الکتریکي  تالوت ۲گ ۱مدارهای الکتریکي 

        نوازگلشن ۱گ ۱تحليل سيستم های انرژی الکتریکي  نيکدل ۱گ احتمال مهندسي


