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1فیزیک101کالس  
(مهران تاکی)

آشنایی با مهندسی برق
(گیوي)

زبان تخصصی
)91برق-(گیوي

1فیزیک
(امیري)

علم مواد102کالس  
(طاوسی)

ها و الگوریتمساختمان داده
ت.سخت،کامپیوتر)-(رحیمیان

مدارهاي الکتریکی103کالس  
(انصاري)

2ماشین الکتریکی
(انصاري)

مبانی جبر
(مرادزاده)

نظریه مقدماتی اعداد
(جان نثاري)

1ریاضی104کالس  
(جان نثاري)

1فیزیک
(تاکی)

1ریاضی
(جان نثاري)

ریاضی مهندسی201کالس  
))91ت.نرم،ت.سخت،(کامپیوتر-(گیوي

202کالس  

مبانی علوم ریاضی203کالس  
(جان نثاري)

1ماشین الکتریکی204کالس  
(شمشادي)

مبانی ماتریس ها205کالس  
(مرادزاده)

1سایت

2سایت

3سایت

2آز فیزیکفیزیکآزمایشگاه 
(تاکی)

آزمایشگاه ماشین

آزمایشگاه الکترونیک

کارگاه برقبرقکارگاه 
انصاري)-(امیري

نقشه کشی صنعتینقشه کشیکارگاه
مکانیک)-(ستاینده

کارگاه جوشکاري و ورقکاريکارگاه جوشکاري
(طاهري)

1تربیت بدنیسالن ورزشی
(شیرعلی)

1تربیت بدنی
(شیرعلی)

2تربیت بدنی
(شیرعلی)
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زبان عمومی101کالس  
(طاهري)

زبان عمومی
(طاهري)

زبان ماشین و اسمبلی
ت.نرم)-(متین خواه

مبانی برنامه نویسی102کالس  
ت.سخت)-خواه(متین 

1ریاضی
)اتریاضی-(مرادزاده

آمار و احتماالت مهندسی
ت.نرم)-(ثالثی

آمار و احتماالت مهندسی
))91کامپیوتر،(برق-(ثالثی

دانش خانواده103کالس  
(بهرامی)

گرافیک کامپیوتري
ت.نرم)-(هاشمیان

هاي برنامه نویسیطراحی و پیاده سازي زبان
کامپیوتر،ت.نرم)-(هاشمیان

1ریاضی104کالس  
(مرادزاده)

تاریخ اسالم
(بهرامی)

انقالب اسالمی
(بهرامی)

1فیزیک
(تاکی)

ریاضی مهندسی201کالس  
برق)-(جنتی

مدارهاي الکتریکی
کامپیوتر)-(جنتی

دینامیک202کالس  
(صالحی)

مقاومت مصالح
(صالحی)

مبانی احتمال
(سعیدي)

203کالس  

استاتیک204کالس  
(ستاینده)

205کالس  

گرافیک کامپیوتري1سایت
ت.نرم)-(هاشمیان

مبانی برنامه نویسی
ت.سخت)-(متین خواه

هاي برنامه نویسیطراحی و پیاده سازي زبان
کامپیوتر،ت.نرم) *رزرو*-(هاشمیان

2سایت

3سایت

2آز فیزیکفیزیکآزمایشگاه 
(تاکی)

آزمایشگاه ماشین

آز مدارهاي الکتریکی و اندازه گیريآزمایشگاه الکترونیک
برق،کامپیوتر)-(انصاري

کارگاه برقبرقکارگاه 
انصاري)-(امیري

کارگاه برق
انصاري)-(امیري

نقشه کشی صنعتینقشه کشیکارگاه
مکانیک)-(ستاینده

کارگاه جوشکاري و ورقکاريکارگاه جوشکاري
(طاهري)

سالن ورزشی
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1فیزیک101کالس  
(تاکی)

مدار منطقی
(عسگري)

2فیزیک
(تاکی)

1مدارهاي الکتریکی
(انصاري)

مهندسی نرم افزار102کالس  
ت.نرم،ت.سخت)-(سپهري فر

معماري کامپیوتر
کامپیوتر)-(آمون

(+تحلیل و طراحی سیستم ها)1مهندسی نرم افزار 
کامپیوتر)-(سپهري فر

الکترومغناطیس103کالس  
(عسگري)

مدار منطقی (+اصول دیجیتال)
برق،کامپیوتر)-(میرطاوسی

برنامه سازي سیستم
ت.نرم)-(عسگري

اخالق اسالمی104کالس  
(تاکی)

تفسیر موضوعی قرآن (+متون اسالمی)
(تاکی)

اخالق اسالمی
(تاکی)

201کالس  

مقاومت مصالح202کالس  
(صالحی)

دینامیک
(صالحی)

2هاي الکتریکیماشین203کالس  
(انصاري)

برنامه نویسی کامپیوتر
مکانیک)-(صالح

ذخیره و بازیابی اطالعات204کالس  
(رحیمیان)

1شبکه هاي کامپیوتري
ت.سخت)-(رحیمیان

الکترونیک دیجیتال
ت.سخت)-(آمون

1هاي الکتریکیماشین205کالس  
(شمشادي)

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی1سایت
ت.نرم)-(صالح

آز مهندسی نرم افزار
ت.نرم)-(سپهري فر

برنامه سازي سیستم
ت.نرم)-(عسگري

2سایت

3سایت

1آز فیزیکفیزیکآزمایشگاه 
(تاکی)

آزمایشگاه ماشین

آز مدار منطقیآزمایشگاه الکترونیک
برق، کامپیوتر)-(انصاري

برقکارگاه 

نقشه کشیکارگاه

کارگاه عمومیکارگاه جوشکاري
(طاهري)

کارگاه عمومی
(طاهري)

سالن ورزشی

2ساختمان شماره نقشه کشی: برق و هاي، کارگاهالکترونیک، ماشین، فیزیکهايآزمایشگاه، 3سایت ، 205تا 201هاي کالس- ساختمان اصلی مرکز، کارگاه جوشکاري: 2و 1، سایت 104تا 101هاي کالس
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مبانی برنامه نویسی کامپیوتر101کالس  
(متین خواه)

1ریاضی
(جان نثاري)

2ریاضی
(نصیبی)

اسالمیانقالب 102کالس  
(استاد محمدي)

2اندیشه اسالمی
(استاد محمدي)

1اندیشه اسالمی
(صدرایی)

هوش مصنوعی103کالس  
ت.نرم)-(فکري

ریاضی گسسته
ت.نرم)-(سعیدي

ریاضی عمومی
(سعیدي)

1فیزیک104کالس  
(امیري)

زبان عمومی
(طاهري)

معادالت دیفرانسیل
پیوسته ها)-(نصیبی

1اسالمیاندیشه 
(صدرایی)

الکترومغناطیس201کالس  
(عسگري)

معماري کامپیوتر
ت.نرم، ت.سخت)-(آمون

2الکترونیک
(آمون)

2مدارهاي الکتریکی202کالس  
(جنتی)

مبانی علوم ریاضی
(جان نثاري)

مبانی اقتصاد203کالس  
(سعیدي)

مبانی جبر
(مرادزاده)

زبان تخصصی
))91ت.سخت، (کامپیوتر-(متین خواه

هوش مصنوعی
کامپیوتر)-(فکري

اندازه گیري الکتریکی204کالس  
(شمشادي)

205کالس  

هوش مصنوعی1سایت
ت.نرم)-(فکري

زبان ماشین و برنامه سازي سیستم/زبان ماشین و اسمبلی  
کامپیوتر)-خواه(متین /ت.سخت)-(متین خواه

کارگاه کامپیوتر2سایت
(صالح)

3سایت

2آز فیزیکفیزیکآزمایشگاه 
(صدري)

2آز فیزیک
(صدري)

آزمایشگاه ماشین

آز مدارهاي الکترونیکی/1آز الکترونیکآزمایشگاه الکترونیک
(آمون)

آز مدارهاي واسط
(عسگري)

برقکارگاه 

نقشه کشیکارگاه

کارگاه جوشکاري

1تربیت بدنیسالن ورزشی
(شیرعلی)

1تربیت بدنی
(شیرعلی)

2تربیت بدنی
(شیرعلی)

2ساختمان شماره نقشه کشی: برق و هاي، کارگاه، ماشین، الکترونیکفیزیکهايآزمایشگاه، 3سایت ، 205تا 201هاي کالس- ساختمان اصلی مرکز، کارگاه جوشکاري: 2و 1، سایت 104تا 101هاي کالس
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معادالت دیفرانسیل101کالس  
ت.نرم)-(نصیبی

1ریاضی
نثاري)(جان 

1ریاضی
(مرادزاده)

محاسبات عددي
برق)-(جان نثاري

1ریاضی102کالس  
ریاضیات)-(مرادزاده

معادالت دیفرانسیل
ت.سخت)-(نصیبی

مهندسی اینترنت
ت.نرم)-(پورزعفرانی

اصول طراحی پایگاه داده ها
(شمس)

مباحث ویژه/هاها و ماشیننظریه زبان103کالس  
ت.نرم)-/       (پورزعفرانیکامپیوتر)-(پورزعفرانی

برنامه سازي پیشرفته
ت.سخت، کامپیوتر)-(شمس

2ریاضی
(نصیبی)

فارسی عمومی104کالس  
(زندمقدم)

فارسی عمومی
(زندمقدم)

فارسی عمومی
(زندمقدم)

نظریه مقدماتی اعداد201کالس  
(جان نثاري)

مبانی ماتریس ها
(مرادزاده)

هاها و سیستمسیگنال
(میرطاوسی)

1الکترونیک/مدارهاي الکترونیکی202کالس  
(تاکی/برق)/کامپیوتر)-(تاکی

اصول میکرو کامپیوتر
برق)-(تاکی

ریزپردازنده
ت.سخت)-(تاکی

ریاضی مهندسی203کالس  
برق)-(جنتی

204کالس  

205کالس  

برنامه سازي پیشرفته1سایت
کامپیوتر،ت.سخت)-(شمس

مباحث ویژه/هاها و ماشیننظریه زبان
ت.نرم)-/       (پورزعفرانیکامپیوتر)-(پورزعفرانی

اصول طراحی پایگاه داده ها
(شمس)

مهندسی اینترنت
ت.نرم)-(پورزعفرانی

2سایت

3سایت

فیزیکآزمایشگاه 

آزمایشگاه ماشین

آزمایشگاه الکترونیک

برقکارگاه 

نقشه کشیکارگاه

کارگاه جوشکاري

2تربیت بدنیسالن ورزشی
(شیرعلی)

1تربیت بدنی
(شیرعلی)

2تربیت بدنی
(شیرعلی)

2ساختمان شماره نقشه کشی: برق و هاي، کارگاه، ماشین، الکترونیکفیزیکهايآزمایشگاه، 3سایت ، 205تا 201هاي کالس- ساختمان اصلی مرکز، کارگاه جوشکاري: 2و 1، سایت 104تا 101هاي کالس


