
 
 بسمه تعالي

 
 

)آنالين( 97-98 برنامه هفتگي دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند در تابستان سال تحصيلي  

18:00-16:00   16:00-14:00  14:00 - 12:30  12:30 -10:30  10:30-8:30  ساعت 
 روز

)خانم دكتر قنبري( 2رياضي   )آقاي دكتر حنيف ميرزايي( 1رياضي  )ر جليل پورخانم دكت(2فيزيك    )خانم دكتر جليل پور( 1فيزيك    
 شنبه

)ميرزايي حنيف آقاي دكتر(رياضي مهندسي   
 آمار و احتمال مهندسي 

)خانم دكتر رحيم نوه سي مقدم(  
 

)خانم دكتر قنبري(واحدي  2محاسبات عددي  )ميرزايي حنيف آقاي دكتر(معادالت ديفرانسيل    

)خانم دكتر قنبري( 2رياضي   )قاي دكتر حنيف ميرزاييآ( 1رياضي  )خانم دكتر جليل پور(2فيزيك    )خانم دكتر جليل پور( 1فيزيك    

)ميرزايي حنيف آقاي دكتر(رياضي مهندسي  يكشنبه  
 آمار و احتمال مهندسي 

)خانم دكتر رحيم نوه سي مقدم(  
)خانم دكتر قنبري(واحدي  2محاسبات عددي   )اييميرز حنيف آقاي دكتر(معادالت ديفرانسيل    

)آقاي دكتر بابالو(موازنه جرم و انرژي     *  )آقاي دكتر بابالو(موازنه جرم و انرژي  * 
)خانم دكتر قنبري( 2رياضي   )آقاي دكتر حنيف ميرزايي( 1رياضي  )خانم دكتر جليل پور(2فيزيك    )خانم دكتر جليل پور( 1فيزيك    

 دوشنبه
)ميرزايي حنيف آقاي دكتر(رياضي مهندسي   

و احتمال مهندسي  آمار  
)خانم دكتر رحيم نوه سي مقدم(  

)خانم دكتر قنبري(واحدي  2محاسبات عددي   )ميرزايي حنيف آقاي دكتر(معادالت ديفرانسيل    

)خانم دكتر قنبري( 2رياضي   )آقاي دكتر حنيف ميرزايي( 1رياضي  )خانم دكتر جليل پور(2فيزيك    )خانم دكتر جليل پور( 1فيزيك    

)ميرزايي حنيف آقاي دكتر(رياضي مهندسي  سه شنبه  
 آمار و احتمال مهندسي 

)خانم دكتر رحيم نوه سي مقدم(  
)آقاي دكتر بابالو(موازنه جرم و انرژي   )آقاي دكتر بابالو(موازنه جرم و انرژي  * * 

)ميرزايي حنيف آقاي دكتر(معادالت ديفرانسيل       

   چهارشنبه    
     

 
.ديگر درس موازنه انرژي و مواد، موازنه جرم و انرژي مي باشدنام *: توضيح   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  97- 98دروس ارائه شده بصورت آفالين در تابستان سال تحصيلي 

مهندسي برق دروس اصلي و تخصصي رشته  
)مدرس(نام درس  رديف )مدرس(نام درس  رديف  )مدرس(نام درس  رديف   

)بهراميآقاي دكتر )(واحدي2( 1الكترونيك  1 )آقاي دكتر علي اكبري(مباني شيمي 10  )آقاي دكتر صمدي( 1خواص فيزيكي  19   

)آقاي دكتر بهرامي)(واحدي3( 1الكترونيك  2 )خانم دكتر قنبري(واحدي 3محاسبات عددي پزشكي  11  )آقاي دكتر عليرضا اكبري(2خواص مكانيكي   20   

)آقاي دكتر نجفي اقدم)(واحدي 2( 2الكترونيك  3 )آقاي دكتر رضايت(استاتيك  12  )آقاي دكتر سعيد(آلياژهاي غيرآهني  21 **  
)آقاي دكتر نجفي اقدم) (واحدي 3(2الكترونيك  4 )آقاي دكتر اقبالي(شكل دادن فلزات 13  )آقاي دكتر توانگر( 1خواص مكانيكي  22   
)آقاي دكتر زينالي( 1مدارهاي الكتريكي  5 )ذربرمسآقاي دكتر آ(مقاومت مصالح   14  )آقاي دكتر خليل عالفي( 2خواص فيزيكي مواد  23   
)آقاي دكتر محبوبي)(واحدي 2( 2مدار هاي الكتريكي  6 )آقاي دكتر آزادبه(شيمي فيزيك مواد 15  )آقاي دكتر كاه فروشان(مقدمه اي بر مهندسي شيمي 24   
)آقاي دكتر محبوبي(سيستم هاي كنترل غيرخطي 7 )آقاي دكتر صمدي( 1ترموديناميك مواد  16  )آقاي دكتر كاه فروشان(اصول مهندسي احتراق  25   
)آقاي دكتر خوشخو)(واحدي2( 1ماشين هاي الكتريكي  8 )آقاي دكتر خليل عالفي(بلورشناسي و آز*** 17  )آقاي دكتر ذبيحي(2عمليات واحد  26   
)آقاي دكتر خوشخو)(واحدي3( 1ماشين هاي الكتريكي  9 )آقاي دكتر چهاردولي(روشهاي افزايش برداشت 27  )آقاي دكتر اطمينان فر(زفي و آكريستالوگرا*** 18   

                                  
  يل عالفي مخصوص دانشجويان ده با آقاي دكتر خلدرس كريستالوگرافي ارائه شده با آقاي دكتر اطمينان فر مخصوص دانشجويان دوره هاي روزانه، نوبت دوم و مهمان و درس بلورشناسي ارائه ش*: **توضيح                                    

  .  دوره آموزش الكترونيكي مي باشد                                   
  .نام ديگر درس استاتيك، ايستايي مي باشد**: توضيح                                    

  
  
  
  

  97- 98 دروس عملي و آزمايشگاهي ارائه شده در تابستان سال تحصيلي

)يان دانشكده آموزشهاي الكترونيكيمختص دانشجو(  

 دروس رشته مهندسي پزشكي
 نام درس رديف نام درس رديف نام درس رديف

1الكترونيك .آز 1 2الكترونيك .آز 2   3   ماشين.آز  

 دروس علوم پايه
 نام درس رديف نام درس  رديف نام درس رديف

1فيزيك . آز 1 2فيزيك .آز 2  1تربيت بدني  3   

 


