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عبعت 9
ریبضی دي ()2
الکتزيویک یک ()4
عیغتم دیجیتبل دي ()6
دیىبمیک عیغتم ()P-S
الکتزيویک قذرت دي ()P-E
تئًری جبمع مبشیه ()P
اديات پیشزفتٍ وبوً الکتزيویک ()E-M
عیغتمَبی فبسی ()E-I
احتمبل مُىذعی ()43
مبشیه دي ()65
ریبضی یک ()21
مخببزات دیجیتبل ()6EC8E
عیغتم دیجیتبل یک ()4
الکتزيویک دي ()65
معبدالت دیفزاوغیل ()2
ریبضی مُىذعی ()43
سببن تخصصی ()6
ارسیببی احتمبلی ()P-S
طزاحی مبذل ()P-E
مببحث يیضٌ  VLSIپیشزفتٍ ()E-I
الکتزيویک وًری ()E-M

فیشیک دي ()2
عیگىبل عیغتم ()4
فیشیک الکتزيویک ()6E
میذان ي امًاج ()6C
مبشیه عٍ ()6P
محبعببت عذدی ()43
کىتزل خطی ()65
تجذیذ عبختبر ()P-S
کىتزل محزکٍ ()P-E
شبکٍَبی ًَشمىذ ()P
شبکٍَبی عصبی ()E-I
عىغًر ي میکزيمبشیه()E-M
مذار یک ()43
اصًل عیغتم مخببزاتی ()65
مذارَبی مجتمع آوبلًگ ()E-I
مذار دي ()4
الکتزيویک صىعتی ()6EC
الکتزيویک صىعتی ()6P
فیشیک یک ()21
الکتزيمغىبطیظ ()43
تحلیل عیغتم یک ()65
اديات )P-ES( FACTS
مببحث يیضٌ در عیغتمَبی میکزي وبوً
الکتزيمکبویک ()E-M

ساعت 11

مذارَبی پبلظ ()87E
شبکٍَبیمخببزاتی ()8C
عیغتم فبسی ()C-S
آوته دي ()C-F
مببحث يیضٌ در مُىذعی بزق ())C-F(D

طزاحی عیغتم ریشپزداسوذٌ ()87EC
اوزصی تجذیذپذیز ()8P
-

پزداسػ عیگىبلَبی دیجیتبل ()8EC
مبکزييیً دي ()C-F

طزاحی عیغتم )8E( FPGA
مبیکزييیً یک ()8C
رلٍ ي حفبظت ()8P

مخببزات پیشزفتٍ ()C-S
آوتهَبی فزاپُه ببوذ ()C-F

فیلتز ي عىتش ()87EC

-

مذار مخببزاتی ()8EC
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مبشیه یک ()4
الکتزيویک عٍ ()6EC
تحلیل عیغتم دي ()6P
حفبظت پیشزفتٍ ()P-S
حفبظت دیجیتبل ()P
مذارَبی مجتمع )E-I( CMOS
عیغتمَبی میکزيالکتزيمکبویک در
فزکبوظَبی رادیًیی ()E-M

مببحث يیضٌ در الکتزيویک ()8E
مببحث يیضٌ درمخببزات ()8C
طزح پغت ()8P
 DSPپیشزفتٍ ()C-S
اوتشبر امًاج رادیًیی ()C-F
ريػ المبن محذيد در الکتزيمغىبطیظ ())C-F(D
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دريط عمًمی
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