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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۰۱

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻱ ﮔﺬﺭﺍ ﺩﺭ

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ

۰۱

 _ ۰۱ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ

ﮔﺬﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ

ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻬﺮﺗﺎﺵ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺎﺯﻱ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﮔﺮﻭﻩ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺎﺯﻱ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

 _ ۰۱ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭼﻨﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺧﻲ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺟﺎﻫﺪﻣﻄﻠﻖ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻱ ﮔﺬﺭﺍ ﺩﺭ

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ

۰۱

 _ ۰۱ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ

ﮔﺬﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ

ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻬﺮﺗﺎﺵ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺎﺯﻱ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﮔﺮﻭﻩ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺎﺯﻱ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

 _ ۰۱ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭼﻨﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺧﻲ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻩ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﺟﺎﻫﺪﻣﻄﻠﻖ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻱ ﮔﺬﺭﺍ ﺩﺭ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ
 _ ۰۱ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎﻱ
ﮔﺬﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

09/19/2021

ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ
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ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻬﺮﺗﺎﺵ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺎﺯﻱ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺎﺯﻱ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺧﻲ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻨﺠﻪ ﻓﺮ

ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺭﻳﺰ ﻣﻮﺝ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﺍﺩﻳﺐ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻓﺮ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻴﺮﺍﻧﻲ

ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

ﻋﺎﻳﻘﻬﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﮔﺮﻭﻩ

ﺑﻴﻮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺧﻄﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ ﮔﺮﻭﻩ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻈﺎﻡ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﻏﻼﻣﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻴﺮﺍﻧﻲ

ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻋﺰﺁﺑﺎﺩﻱ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮﻭﻩ  ۰۱ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۲
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻨﺠﻪ ﻓﺮ

ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺭﻳﺰ ﻣﻮﺝ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﺍﺩﻳﺐ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻓﺮ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻴﺮﺍﻧﻲ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ

ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺭﻳﺰ ﻣﻮﺝ

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺧﻄﻲ ﻣﺎﻳﻜﺮﻭﻭﻳﻮ ﮔﺮﻭﻩ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻈﺎﻡ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﻏﻼﻣﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻟﻲ

۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻴﺮﺍﻧﻲ

ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻋﺰﺁﺑﺎﺩﻱ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۰۲

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮﻭﻩ  ۰۱ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :

ﻋﺎﻳﻘﻬﺎ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﮔﺮﻭﻩ

ﺑﻴﻮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻴﺮﺍﻧﻲ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۰۳

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺳﺎﺧﺖ

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ

۰۱

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

۰۳

ﺍﻓﺰﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺭﺳﺎﻧﺎ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﻣﻴﺮﺳﺎﻣﺎﻥ ﻧﻮﺭ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻭ

 _ ۰۱ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ

ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺭﺿﻮﻱ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﻣﻴﻦ

ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻩ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ

ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺭﺳﺎﻧﺎ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺟﻮﺍﺩ ﻳﺎﻭﻧﺪ ﺣﺴﻨﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﺪﻳﺪ

ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ

۰۱

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

۰۳

ﺍﻓﺰﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺭﺳﺎﻧﺎ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﻣﻴﺮﺳﺎﻣﺎﻥ ﻧﻮﺭ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻭ

ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺭﺿﻮﻱ ﺯﺍﺩﻩ

ﺍﻣﻴﻦ

ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻩ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ

ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺭﺳﺎﻧﺎ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺟﻮﺍﺩ ﻳﺎﻭﻧﺪ ﺣﺴﻨﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﺪﻳﺪ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺳﺎﺧﺖ

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ
 _ ۰۱ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ
 _ ۰۱ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﺪﻳﺪ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۲

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺍﻥ

ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎﻥ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺟﻮﺍﺩ ﭘﺸﺘﺎﻥ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﺟﺒﺮ ﺧﻄﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۲
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺎﺩﺍﻟﻠﻬﻲ

ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﺣﺪﻱ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۲

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺍﻥ

ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎﻥ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺟﻮﺍﺩ ﭘﺸﺘﺎﻥ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱
ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

09/19/2021

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺎﺩﺍﻟﻠﻬﻲ

 _ ۰۱ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﻴﺪﺭﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ

ﺟﺒﺮ ﺧﻄﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺪﺭﻥ ﮔﺮﻭﻩ
ﻣﺪﺭﻥ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﺣﺪﻱ

ﺟﻤﻌﻪ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۰۴

ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :

ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۲

ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﻱ

ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﺣﺪﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺟﻮﺍﺩ ﭘﺸﺘﺎﻥ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۰۵

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۴
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺟﻮﺍﺩ ﻳﺎﻭﻧﺪ ﺣﺴﻨﻲ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻗﺪﺭﺕ ۱

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻭﺍﺳﻂ ﻣﻐﺰ ﻭ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺪﺭﻥ ﮔﺮﻭﻩ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻨﺘﺮﻝ

 _ ۰۱ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﻗﺪﺭﺕ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻭﺍﺳﻂ ﻣﻐﺰ ﻭ

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻣﺪﺭﻥ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻮﻻﻳﻲ

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﻴﺪﺭﻋﻠﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻔﺮ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻭﺣﻴﺪ ﺷﺎﻟﭽﻴﺎﻥ

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ

ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۴
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺟﻮﺍﺩ ﻳﺎﻭﻧﺪ ﺣﺴﻨﻲ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻗﺪﺭﺕ ۱

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻭﺍﺳﻂ ﻣﻐﺰ ﻭ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﻗﺪﺭﺕ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻭﺍﺳﻂ ﻣﻐﺰ ﻭ

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻮﻻﻳﻲ

ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻭﺣﻴﺪ ﺷﺎﻟﭽﻴﺎﻥ

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺠﻴﺪ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﺍﺩﻩ
ﺟﻤﻌﻪ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۰۶

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۱

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺩﺍﻭﺩ ﻋﺮﺏ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﺣﺪﻱ

ﺧﺎﺑﻮﺭﻱ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﮔﺮﻭﻩ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۲

۰۱

ﻗﺪﺭﺕ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

۰۲

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺩﺍﻭﺩ ﻋﺮﺏ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻈﻴﻢ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ

ﻛﺮﻣﻲ

ﺧﺎﺑﻮﺭﻱ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۱

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺩﺍﻭﺩ ﻋﺮﺏ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﺣﺪﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮ

ﺧﺎﺑﻮﺭﻱ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﮔﺮﻭﻩ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۲

۰۱

ﻗﺪﺭﺕ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

۰۲

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺩﺍﻭﺩ ﻋﺮﺏ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﺪ ﻛﺎﻇﻤﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻈﻴﻢ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ

ﺧﺎﺑﻮﺭﻱ

ﻛﺮﻣﻲ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۱
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

۰۱

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻴﺮﺍﻧﻲ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺻﺎﺩﻕ ﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻬﻨﺎﻡ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۳ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۲

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﺍﺩﻳﺐ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺮﮊﻱ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻓﺮ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺻﺎﺩﻕ ﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺷﻬﺮﺗﺎﺵ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻬﻨﺎﻡ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﮔﺮﻭﻩ
۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺠﻴﺪ ﻃﻴﺮﺍﻧﻲ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۳ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۲

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﺍﺩﻳﺐ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻓﺮ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻬﻨﺎﻡ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۰۷

ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :

ﺷﻬﺮﺗﺎﺵ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ

ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺪﺭﻥ ﮔﺮﻭﻩ

ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

۰۲

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪﻱ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎﻥ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎﻥ

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ

ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ
ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎﻥ
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ

ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺪﺭﻥ ﮔﺮﻭﻩ

ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

۰۲

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺼﺒﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪﻱ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎﻥ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎﻥ

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ

ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۰۸

ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :

۰۱

۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻗﻴﻪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻗﻴﻪ

ﻗﺸﻼﻗﻲ

ﻗﺸﻼﻗﻲ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۰۹

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۱

ﻣﺒﺪﻟﻬﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺩﺍﻭﺩ ﻋﺮﺏ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﺍﺯﻫﺮﻱ

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﮔﺮﻭﻩ

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

۰۱

ﻗﺪﺭﺕ  ۱ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻼﺣﺘﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ۱ﮔﺮﻭﻩ

ﺧﺎﺑﻮﺭﻱ

۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۲

ﺧﻄﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻨﺠﻪ ﻓﺮ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ
ﺷﻜﻮﻫﻲ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۱

ﻣﺒﺪﻟﻬﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺩﺍﻭﺩ ﻋﺮﺏ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﺍﺯﻫﺮﻱ

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻴﺴﻴﻢ ﮔﺮﻭﻩ

ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

۰۱

ﻗﺪﺭﺕ  ۱ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻼﺣﺘﻲ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ
ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ۱ﮔﺮﻭﻩ

ﺧﺎﺑﻮﺭﻱ

۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﺴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۲

ﺧﻄﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻨﺠﻪ ﻓﺮ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ
ﺷﻜﻮﻫﻲ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

09/19/2021

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
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ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۲
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱
ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ
ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ
ﺷﻜﻮﻫﻲ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۱۰

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻄﻲ) ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻧﻮﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ
 (CMOSﮔﺮﻭﻩ ۰۱

 _ ۰۱ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻧﻮﺭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﺍﺩﻳﺐ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻓﺮ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩ

۰۱

ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻫﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺷﺎﻩ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺟﻮﺍﺩ ﻳﺎﻭﻧﺪ ﺣﺴﻨﻲ

ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻄﻲ) ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻧﻮﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ
 (CMOSﮔﺮﻭﻩ ۰۱

 _ ۰۱ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻧﻮﺭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﺍﺩﻳﺐ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻓﺮ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻫﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺷﺎﻩ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺟﻮﺍﺩ ﻳﺎﻭﻧﺪ ﺣﺴﻨﻲ

ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻧﻮﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ
 _ ۰۱ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻧﻮﺭﻱ
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﻮﺳﻲ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﻮﺳﻲ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﭼﻠﺪﺍﻭﻱ

ﻃﺮﺡ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻃﺮﺡ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﻮﺳﻲ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﻮﺳﻲ ﺍﺣﻤﺪﻳﺎﻥ

۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺣﺪﺍﺩﻱ

ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﻨﺘﺰﻣﺪﺍﺭ ﮔﺮﻭﻩ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ

۰۱

ﺧﻄﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻤﻘﺪﺭﻱ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۲

ﻗﺪﺭﺕ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﺪﻳﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺁﺭﺵ ﻛﻴﻮﻣﺮﺛﻲ

ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ

ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﭼﻠﺪﺍﻭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺣﺪﺍﺩﻱ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﻨﺘﺰﻣﺪﺍﺭ ﮔﺮﻭﻩ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ

ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۲

۰۱

ﺧﻄﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﻗﺪﺭﺕ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺟﺪﻳﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺁﺭﺵ ﻛﻴﻮﻣﺮﺛﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻤﻘﺪﺭﻱ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۱۱

ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

 _ ۰۲ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﻠﻲ ﺻﺪﺭ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۲
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۲

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﮔﺮﻭﻩ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

۰۲

 _ ۰۱ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ

۰۱

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻏﻔﺎﺭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﻣﻴﺮﺳﺎﻣﺎﻥ ﻧﻮﺭ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﭼﻠﺪﺍﻭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪﻱ

ﺍﻣﻴﻦ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻭﺣﻴﺪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻭﻛﻴﻠﻲ

ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

 _ ۰۲ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﻠﻲ ﺻﺪﺭ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۲
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﮔﺮﻭﻩ

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﮔﺮﻭﻩ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

۰۲

 _ ۰۱ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ

۰۱

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻏﻔﺎﺭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﻣﻴﺮﺳﺎﻣﺎﻥ ﻧﻮﺭ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﭼﻠﺪﺍﻭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪﻱ

ﺍﻣﻴﻦ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻭﺣﻴﺪ

ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ۲

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻭﻛﻴﻠﻲ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﮔﺮﻭﻩ
 _ ۰۲ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ
ﮔﺮﻭﻩ ۰۲
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ

ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۱۲

ﺷﻨﺒﻪ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻴﻜﺮﻭﭘﺮﻭﺳﺴﻮﺭﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﮔﺮﻭﻩ

۰۱

 _ ۰۱ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻣﻴﺮﻛﻼﺋﻲ

۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻣﻴﺮﻛﻼﺋﻲ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ  ۰۱ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﺭﺕ ۲

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻣﻴﺮﻛﻼﺋﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻬﺮﺗﺎﺵ

ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﻴﻜﺮﻭﭘﺮﻭﺳﺴﻮﺭﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﮔﺮﻭﻩ

۰۱

 _ ۰۱ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ

ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺭﺍﺩﻳﻮﻳﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻣﻴﺮﻛﻼﺋﻲ

۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻣﻴﺮﻛﻼﺋﻲ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻴﻜﺮﻭﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ  ۰۱ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﺭﺕ ۲

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۲

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻣﻮﺳﻮﻱ ﻣﻴﺮﻛﻼﺋﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻬﺮﺗﺎﺵ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۱۴

ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۱۵

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﺁﻧﺘﻦ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﮕﻮ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ

ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﮕﻮ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﻟﻴﺮﻱ

ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻭﻱ ﺍﭺ ﺩﻱ ﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﮕﻮ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ

_ ﻭﻱ ﺍﭺ ﺩﻱ ﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﭼﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩﻱ  -ﭼﻨﺪ

 _ ۰۱ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺨﺖ

ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﮕﻮ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺧﺮﻭﺟﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺯﺑﺎﻥ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﻟﻴﺮﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ

ﻭﻱ.ﺍﭺ.ﺩﻱ.ﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﭼﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩﻱ  -ﭼﻨﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﺘﺎﺭ

ﺧﺮﻭﺟﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻣﻴﺮﺯﺍﻛﻮﭼﻜﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺭﺿﻮﻱ ﺯﺍﺩﻩ

ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺁﻧﺘﻦ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﺞ
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻭﻱ ﺍﭺ ﺩﻱ ﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﮕﻮ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ

_ ﻭﻱ ﺍﭺ ﺩﻱ ﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﭼﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩﻱ  -ﭼﻨﺪ

 _ ۰۱ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺨﺖ

ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﮕﻮ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺧﺮﻭﺟﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﻟﻴﺮﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ

ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺯﺑﺎﻥ
ﻭﻱ.ﺍﭺ.ﺩﻱ.ﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﭼﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩﻱ  -ﭼﻨﺪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﺘﺎﺭ

ﺧﺮﻭﺟﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻣﻴﺮﺯﺍﻛﻮﭼﻜﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺭﺿﻮﻱ ﺯﺍﺩﻩ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻭﻱ ﺍﭺ ﺩﻱ ﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
_ ﻭﻱ ﺍﭺ ﺩﻱ ﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩ
 _ ۰۱ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺨﺖ
ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺯﺑﺎﻥ
ﻭﻱ.ﺍﭺ.ﺩﻱ.ﺍﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

09/19/2021

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
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ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﺘﺎﺭ
ﻣﻴﺮﺯﺍﻛﻮﭼﻜﻲ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﻛﺪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

 _ ۰۱ﻛﺪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻧﺎﺩﺭ ﻛﻤﺠﺎﻧﻲ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺑﺮﭼﻠﻮﻳﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻼﺣﺘﻲ

ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺭ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﻧﻮﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺭ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻭﺍﺟﺪﺳﻤﻴﻌﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﻛﺪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

 _ ۰۱ﻛﺪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻧﺎﺩﺭ ﻛﻤﺠﺎﻧﻲ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺑﺮﭼﻠﻮﻳﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻼﺣﺘﻲ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺭ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﻧﻮﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺩﺭ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﺎﻫﺮﺥ ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۱۶

ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ
ﺑﻴﻮﻣﺪﻳﻜﺎﻝ  -ﺑﻴﻮ
ﺍﻳﻨﺴﺘﺮﻭﻣﻨﺖ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻴﻮ ﻣﺪﻳﻜﺎﻝ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ

ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ  ۰۱ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻋﺮﻳﻀﻲ
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻏﻔﺎﺭﻱ

ﺑﻴﻮﻣﺪﻳﻜﺎﻝ  -ﺑﻴﻮ
ﺍﻳﻨﺴﺘﺮﻭﻣﻨﺖ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﻣﻦ

ﺭﻳﺰ ﻣﻮﺝ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺭﺍﺩﺍﺭ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻧﺎﺩﺭ ﻛﻤﺠﺎﻧﻲ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺑﺮﭼﻠﻮﻳﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻓﺮﺥ ﺣﺠﺖ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻼﺣﺘﻲ

ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻴﻮ ﻣﺪﻳﻜﺎﻝ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ
ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﻭﻩ  ۰۱ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻋﺮﻳﻀﻲ

ﺑﻴﻮﻣﺪﻳﻜﺎﻝ  -ﺑﻴﻮ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺫﺭ ﻏﻔﺎﺭﻱ

ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

ﺭﻳﺰ ﻣﻮﺝ  ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺭﺍﺩﺍﺭ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﻣﻦ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻧﺎﺩﺭ ﻛﻤﺠﺎﻧﻲ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺑﺮﭼﻠﻮﻳﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻓﺮﺥ ﺣﺠﺖ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻼﺣﺘﻲ

ﺍﻳﻨﺴﺘﺮﻭﻣﻨﺖ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﻟﻠﻬﻲ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۰۱

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻴﻮ ﻣﺪﻳﻜﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۰۲

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ

ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

۰۱

ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ

ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﭼﻠﺪﺍﻭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ

ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ

ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺁﺭﺵ ﻛﻴﻮﻣﺮﺛﻲ

ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ
ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﺭﻩ

ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ

ﻫﺎﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭ ﻧﺎﻧﻮ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﭼﻠﺪﺍﻭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻈﻴﻢ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ۲ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱
ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ

ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭﻃﺮﺍﺣﻲ

 ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻈﺎﻡ

ﻛﺮﻣﻲ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻋﺰﺁﺑﺎﺩﻱ

ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭﻃﺮﺍﺣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮ
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ

ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩ

ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ

۰۱

ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ

ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ

ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺁﺭﺵ ﻛﻴﻮﻣﺮﺛﻲ

ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ

ﻣﺤﺪﻭﺩﻛﻨﻨﺪﻩﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ
ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻴﺪﺭﻱ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﺭﻩ

ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ

ﻫﺎﻱ ﻣﻴﻜﺮﻭ ﻧﺎﻧﻮ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺍﺣﻤﺪ ﭼﻠﺪﺍﻭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﻋﻈﻴﻢ
ﻛﺮﻣﻲ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ۲ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱
ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺁﺯﻣﻮﻥ

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ

ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭﻃﺮﺍﺣﻲ

 ۲ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻈﺎﻡ
ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺁﺯﻣﻮﻥ
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ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭﻃﺮﺍﺣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﭘﺬﻳﺮ
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﺪﻱ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺭﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﺭﻣﺰﻧﮕﺎﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ
۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻫﺎﺩﻳﺎﻥ
ﺩﻫﻜﺮﺩﻱ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۰۳

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ

ﺭﻳﺰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻡ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺭﻳﺰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۱ﮔﺮﻭﻩ  ۰۱ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺭﻳﺰ
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ
۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﻠﻲ ﺻﺪﺭ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﻭﻓﻘﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺭﻣﺰ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

 _ ۰۱ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﻭﻓﻘﻲ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻧﺼﻮﺭ ﺑﺎﻗﺮﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﻛﻬﺎﻳﻲ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ

ﺭﻳﺰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻡ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺭﻳﺰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۴

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۱ﮔﺮﻭﻩ  ۰۱ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﺭﻳﺰ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻬﺎﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩ ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ

ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻋﻠﻲ ﺻﺪﺭ

ﻛﻬﺎﻳﻲ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﻭﻓﻘﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺭﻣﺰ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

 _ ۰۱ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻱ ﻭﻓﻘﻲ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻧﺼﻮﺭ ﺑﺎﻗﺮﻱ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻫﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺷﺎﻩ
ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻣﻲ
ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻡ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ  ۱ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻣﺤﻤﺪﻧﮋﺍﺩ

09/19/2021

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :

ﻛﻬﺎﻳﻲ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
 _ ۰۱ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺳﺨﺖ

 ۱ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻣﺒﺎﺣﺚ

ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ  ۱ﮔﺮﻭﻩ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺳﺨﺖ

۰۱

ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻤﻘﺪﺭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺣﺪﺍﺩﻱ

ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮﻭﻩ
 _ ۰۱ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺳﺨﺖ

 ۱ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻣﺒﺎﺣﺚ

ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ  ۱ﮔﺮﻭﻩ

ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ ﺳﺨﺖ

۰۱

ﺍﻓﺰﺍﺭﻱ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻤﻘﺪﺭﻱ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺣﺪﺍﺩﻱ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮﻭﻩ
 _ ۰۱ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻠﻮﻟﻲ
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ

ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۰۴

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﺮﻭﻩ

ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

 _ ۰۱ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﺣﺠﺖ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻨﺠﻪ ﻓﺮ

ﺳﺒﺰﭘﻮﺷﺎﻥ

ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ۱
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﺍﺩﻳﺐ
ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻓﺮ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﻫﺎﻱ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ۱
ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪ ﺍﺩﻳﺐ
ﺍﺑﺮﻳﺸﻤﻲ ﻓﺮ

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۰۵

ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ

ﺯﻣﺎﻥ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ - ۱۲:۴۰ :

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﮔﺮﻭﻩ

ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

 _ ۰۱ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ

ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻴﺪﺣﺠﺖ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻬﻴﻞ ﮔﻨﺠﻪ ﻓﺮ

ﺳﺒﺰﭘﻮﺷﺎﻥ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﮐﻼﺱ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ۱۴۰۰-۱۴۰۱

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ۱۴۲ :

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﺮﻕ )ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ(
ﺭﻭﺯ/ﺳﺎﻋﺖ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱ :ﺍﺯ ۱

ﮐﻼﺱ :ﻛﻼﺱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۳۰۶

۰۷:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۰۸:۳۰

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

۱۱:۳۰

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

۱۹:۳۰

۲۰:۳۰

۲۱:۳۰

۲۲:۳۰

ﺷﻨﺒﻪ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ
ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﺍﻓﺰﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺭﺳﺎﻧﺎ

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻭﺣﻴﺪﺭﺿﺎ ﻳﺰﺩﺍﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﭘﻨﺎﻩ

۰۱

۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺎﺩﺍﻟﻠﻬﻲ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺎﺩﺍﻟﻠﻬﻲ
ﻳﻚ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻭﺣﻴﺪﺭﺿﺎ ﻳﺰﺩﺍﻥ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﭘﻨﺎﻩ

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻫﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺷﺎﻩ
ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﺩﻭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ

ﺍﻓﺰﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺭﺳﺎﻧﺎ

ﮔﺮﻭﻩ  _ ۰۱ﻛﻨﺘﺮﻝ

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﮔﺮﻭﻩ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻭﺣﻴﺪﺭﺿﺎ ﻳﺰﺩﺍﻥ
ﭘﻨﺎﻩ

۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺎﺩﺍﻟﻠﻬﻲ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻭﺣﻴﺪﺭﺿﺎ ﻳﺰﺩﺍﻥ
ﭘﻨﺎﻩ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﺍﻓﺰﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺭﺳﺎﻧﺎ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﮔﺮﻭﻩ ۰۱

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻭﺣﻴﺪﺭﺿﺎ ﻳﺰﺩﺍﻥ

ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ _ ۰۱

ﭘﻨﺎﻩ

ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ۰۱
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ﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻫﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺷﺎﻩ
ﺣﺴﻴﻨﻲ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

09/19/2021

