
 

 تعالیبسمه

 

 (دانشکده آموزشهای الکترونیکي دانشگاه صنعتي سهند - 1401-1402تحصیلي نیمسال اول سال -ارشد مقطع کارشناسي برنامه هفتگي )
 

 ساعت

 روز
11:00 – 09:00 13:00 – 11:00 16:00 – 14:00 18:00 – 16:00 20:00 – 18:00 

  شنبه
 ابزار دقیق پزشکی

 )دکتر عيدي(
 )دکتراکبري(های مخابراتی شبکه )دکتر اصغریان( فرایندهای تصادفی 

 یکشنبه

 
 فرآیندهای تصادفی

 (17الی  14)دکتر شمسی( )از ساعت 
 )دکتر اصغریان( تئوری پیشرفته مخابرات

 

  
 ** بیوالکترومغناطیس

 )آقاي دکتر حبيب زاده(
 

 

 دوشنبه
 )دکتر اصغریان( تصادفیفرایندهای  )دکتر ضيایی( های عصبیشبکه  

 

 دکتر آزادبه(متالورژی پودر پیشرفته )   
 

 شنبهسه
  بیوالکترومغناطیس

 )آقاي دکتر حبيب زاده(
 ابزار دقیق پزشکی

 )دکتر عيدي(
 )دکتراکبري(های مخابراتی شبکه  

 )دکتر اصغریان( پیشرفته مخابراتتئوری  )دکتر ضيایی( های عصبیشبکه )دکتر عالفی(ترمودینامیک پیشرفته   چهارشنبه
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 برقرشته مهندسی  -دروس آفالین

 )مدرس(نام درس  شماره )مدرس(نام درس  رهشما )مدرس(نام درس  شماره

   (ضيایی دکترسیم )سیستمهای مخابرات بی 2 (دکتر داننده) جبرانی -پردازش سیگنال دیجیتال 1

 

 

 پزشکیمهندسی  رشته -آفالین دروس

 )مدرس(نام درس  شماره )مدرس(نام درس  رهشما )مدرس(نام درس  شماره

   )دکتر داننده(ویولت وکاربرد درپردازش سیگنال  2 )دکتر داننده( پردازش سیگنال دیجیتال 1

 

 شیمیرشته مهندسی  -دروس آفالین

 )مدرس(نام درس  شماره )مدرس(نام درس  رهشما )مدرس(نام درس  شماره

 (دکتر رستمی زاده) طرح راکتورپیشرفته سنتیک و 3 (احمدیاندکتر ) ترمودینامیک پیشرفته 2 (عبدلیدکتر ) مکانیک سیاالت پیشرفته 1

   (دکتر اکبريانتقال جرم پیشرفته )  (دکتر عبدلیتصفیه آب و فاضالب پیشرفته ) 

 

 موادرشته مهندسی  -دروس آفالین

 )مدرس(نام درس  شماره )مدرس(نام درس  رهشما )مدرس(نام درس  شماره

 )دکتر اقبالی(شکل دادن گرم  3 )دکتر آذربرمس(مهندسی بافت  2 دکتر صمدي( -نژاد)دکتر حسينتغییر حالتهای فازی در جامدات  1

   نژاد()دکتر حسينفوالدهای پیشرفته  5 دکتر اکبري(جایی )تئوری نابه 4

 

   



 (دانشگاه صنعتي سهند دانشکده آموزشهای الکترونیکي  -1140-2140تحصیلي نیمسال اول سال -ارشد مقطع کارشناسيترم پایانبرنامه امتحانات ) 

16:00- 14:00 13:00-11:00  11:00- 9:00 
 ساعت

 
 تاریخ

 (8:30)شروع از سنتیک و طرح راکتورپیشرفته  شکل دادن گرم 

 شنبه
24/10/1401 

 پیشرفتهتصفیه آب و فاضالب   

 بیوالکترومغناطیس  

 )رشته مهندسی برق( فرایندهای تصادفی  
 یکشنبه

25/10/1401 

 پردازش سیگنال دیجیتال )مواد( ترمودینامیک پیشرفته 
 شنبهدو

26/10/1401 

 های عصبیشبکه  
 سه شنبه

27/10/1401 

 (8:30)شروع از مکانیک سیاالت پیشرفته  تغییر حالتهای فازی در جامدات 
 چهارشنبه

28/10/1401 
 ویولت وکاربرد آن درپردازش سیگنال  

 مهندسی بافت 
 سیمهای مخابرات بیشبکه

 شنبه
01/11/1401 

  
 )رشته مهندسی پزشکی( فرایندهای تصادفی

 تئوری پیشرفته مخابرات فوالدهای پیشرفته 

 دوشنبه
03/11/1401 

 پزشکیابزار دقیق   

 (8:30)شروع از  )شیمی(ترمودینامیک پیشرفته   

  متالورژی پودر پیشرفته 
 شنبهسه

04/11/1401 

 چهارشنبه های مخابراتیشبکه هاجاییتئوری نابه 
  انتقال جرم پیشرفته  05/11/1401

 


