
 تعالیبسمه

 

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

 ساعت

 روز
11:00 – 09:00 13:00 – 11:00 14:00 – 12:30 16:00 – 14:00 18:00 – 16:00 

 شنبه

 * )دکتر نصیری( 1گروه  -1فیزیک (نصیری)دکتر  2فیزیک  )دکتر صالحی( 1گروه  -1ریاضی )دکترمقدم( دیفرانسیلمعادالت 

 پور(* )دکتر جلیل 2گروه  -1فیزیک )دکتر رسول نژاد( 2گروه  -فیزیولوژي  )دکتر اعتماد( 2گروه  -1ریاضی )دکترعیدی(حفاظت ایمنی استاندارد 

 خالی()دکتر حسن 3گروه  -1ریاضی 
 ** هاي بیوالکتریکیپدیده 

 )مهندس مستقیم(
 * )دکتر مسعودی( 3گروه  -1فیزیک

 )دکترمحبوبی(سیستمهاي کنترل خطی  
 در مهندسی پزشکی روش تحقیق 

 زاده()دکتر تقی 
 )مهندس جعفرزاده( فیزیک پزشکی

 
 ** اصول و افزارهاي توانبخشی

 )مهندس حضرتی(

 
 )مهندس مستقیم( آمار حیاتی  

 یکشنبه

  )دکتر قنبری( 2ریاضی )دکتر نصیری( 1گروه  -1فیزیک
 1گروه –ریاضیات مهندسی 

 (زادهحسین)دکتر 
 * )دکتر صالحی( 1گروه  -1ریاضی

  )دکترعیدی(حفاظت ایمنی استاندارد **  پور()دکتر جلیل 2گروه  -1فیزیک
 2گروه -ریاضیات مهندسی

 )دکتر مقدم( 
 * )دکتر اعتماد( 2گروه  -1ریاضی

  )دکتر جهانی(میکروپروسسور *  )دکتر مسعودی( 3گروه  -1فیزیک
 برنامه نویسی کامپیوتر

 (زادهمهندس تقی)
 خالی(* )دکتر حسن 3گروه  -1ریاضی

 )دکتر قنبری(محاسبات عددي 
 **  بیوالکترومغناطیس -مباحث ویژه

 زاده  شریف()دکتر حبیب
 

 محاسباتیمقدمه اي بر هوش 

 )دکتر نوارباف(
 مهندس پناهقلی() 1الکترونیک

  )دکتر جهانی(میکروپروسسور 
 

  

  *آشنایی با رشته مهندسی پزشکی

 جعفرزاده(مهندس  -)دکتر عیدی
 

 
  

 ** استاتیک و مقاومت مصالح

 (زادهدکترتقی)
 

 
  



 ساعت

 روز
11:00 – 09:00 13:00 – 11:00 14:00 – 12:30 16:00 – 14:00 18:00 – 16:00 

 دوشنبه

  استاتیک و مقاومت مصالح

 (زادهدکترتقی)
 )دکترمقدم( معادالت دیفرانسیل

 (خواهران) 1گروه -1تربیت بدنی 

 (14-15) زاده()خانم یداله
 )مهندس مستقیم( آمار حیاتی

 * 2گروه  -فیزیولوژي

 )دکتر رسول نژاد( 
 )دکترمحبوبی(سیستمهاي کنترل خطی 

 (خواهران) 2گروه -1تربیت بدنی 

 (15-16) زاده()خانم یداله
 مهندس پناهقلی() 1 الکترونیک

 تجزیه و تحلیل سیستمها

 )مهندس فهمی(

 2گروه  -آناتومی

 )دکتر رسول نژاد(

 )برادران( 1گروه -1تربیت بدنی 

 (14-15) )دکترحفظ اللسان(

 1مدارهاي الکتریکی 

 )مهندس مریخی(

 برنامه نویسی کامپیوتر

 (زادهمهندس تقی)
 

 )برادران( 2گروه -1تربیت بدنی 

 (15-16) )دکترحفظ اللسان(
 

  
 * فیزیک پزشکی 

 )مهندس جعفرزاده(
 

 شنبهسه

  (یوسفی)دکتر  1گروه -زبان خارجه )دکتر یوسفی(*  1گروه -زبان خارجه )دکتر صالحی( 1گروه  -1ریاضی (نصیری)دکتر  2فیزیک

 سیستمهاتجزیه و تحلیل 

 )مهندس فهمی(
  (محمدپور)دکتر  2گروه -زبان خارجه (محمدپور)دکتر *  2گروه -زبان خارجه )دکتر اعتماد( 2گروه  -1ریاضی

  آشنایی با رشته مهندسی پزشکی

  )مهندس آقایی(* مدار منطقی  خالی()دکتر حسن 3گروه  -1ریاضی جعفرزاده(مهندس  -)دکتر عیدی

  بیوالکترومغناطیس -مباحث ویژه

 زاده  شریف)دکتر حبیب
 2مدارهاي الکتریکی 

 )مهندس درخشی(

 محاسباتی **مقدمه اي بر هوش  

  )دکتر نوارباف(

  
 1مدارهاي الکتریکی  

  )مهندس مریخی(

  
   



 چهارشنبه

 

 )دکتر قنبری( 2ریاضی )دکتر نصیری( 1گروه  -1فیزیک
 1گروه –ریاضیات مهندسی  

 (زادهحسین)دکتر 

 (خواهران) 1گروه -2تربیت بدنی

 (16-17) زاده()خانم یداله

 پور()دکتر جلیل 2گروه  -1فیزیک
 2مدارهاي الکتریکی 

 )مهندس درخشی(

 2گروه -ریاضیات مهندسی 

 )دکتر مقدم( 

 )برادران( 2گروه -2تربیت بدنی

 (16-17))دکترحفظ اللسان( 

 )دکتر مسعودی( 3گروه  -1فیزیک
 بیوفیزیک

 (حضرتیمهندس )

 
  )مهندس آقایی( مدار منطقی

 اصول و افزارهاي توانبخشی

 )مهندس حضرتی(
 

 اندازه گیري الکترونیکی 

 )مهندس کیومرثی(
 

 پنجشنبه
  هاي بیوالکتریکیپدیده

 )مهندس مستقیم(
 

 
  

 

  شد. خواهندستاره در هفته هاي زوج ارائه  2ستاره در هفته هاي فرد و دروس  1دروس 

 گروه معارف و عمومی -دروس آفالین

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

 )مدرس(نام درس  ه

 (دکتر شکری) 2اندیشه اسالمی 3 (آقای محمدی) 3گروه -اندیشه اسالمی 2 (آقای عبدی) 2و  1گروه  -اندیشه اسالمی 1

 (دکتر شاهدی)اخالق اسالمی  6 (دکتر شکری)انقالب اسالمی  5 (زادهآقای حسن)تفسیرموضوعی قرآن  4

 (دکتر قهرمان) گروه برادارن-دانش خانواده و جمعیت 9 (خانم یزدان مدد)گروه خواهران -دانش خانواده و جمعیت 8 (آقای نقدی) تاریخ اسالم 7

     بافکر( )دکتر فارسی 10

 مهندسی پزشکی -دروس آفالین

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

 )مدرس(نام درس  ه

 زاده()دکترحبیبتکنیک پالس  3  ()مهندس مستقیم 1گروه  -هاي بیوالکتریکیپدیده 2 (اقدم)دکتر نجفی 2الکترونیک  1

 6  (هاشمی)دکتر سیستمهاي تصویرنگارپزشکی  5 )دکتر زارعی(اي بر مهندسی پزشکی زیستی مقدمه 4
  زاده(جعفری)دکتر  بیوشیمی

 باشد( 1400)مختص ورودیهاي ماقبل  

 (مهندس مستقیم) 1گروه  -فیزیولوژي 9 (مهندس مستقیم) 1گروه  -آناتومی 8 )دکتر داننده(پردازش سیگنال دیجیتال  7

 



 :(امتحانات اولین هفته بعد از) همچنین دروس آزمایشگاهي تخصصي ذیل هم ارائه خواهند شد، برنامه کالسي آنها در هنگام تشکیل کالسها اعالم خواهد شد

 )مهندس درخشی( 1ی مدارهاي الکتریک .آز /(پناهقلیمهندس ) 1الکترونیکزمایشگاه آ /(آقاییمهندس ) مدار منطقیزمایشگاه آ /(مستقیممهندس دکتر رسول نژاد و )  فیزیولوژيزمایشگاه آ

 

 «های الکترونیکي دانشگاه صنعتي سهنددانشکده آموزش -1401-1402اول   های دروس علوم پایه نیمسالآزمایشگاهبرنامه زماني »

 ساعت

 

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

 شنبهیک

09/11/1401 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)
 1گروه -1فیزیکآزمایشگاه 

 (دکتر هادی)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پورجلیلدکتر )

 شنبهدو

10/11/1401 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 شنبهسه

11/11/1401 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)

 1گروه -2فیزیکآزمایشگاه 

 (پوردکتر حسین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 شنبهچهار

12/11/1401 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)
 2گروه -1فیزیکآزمایشگاه 

 (دکتر هادی)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 شنبهپنج

13/11/1401 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیکامتحان 

 (دکتر هادی)
 1گروه -1امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)
 2گروه -1امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)

 2گروه -1امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادی)

 1گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 1گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (پورحسیندکتر )

 2گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 2گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)



 (دانشگاه صنعتي سهند دانشکده آموزشهای الکترونیکي  -1140-2140تحصیلي نیمسال اول سال  -)مقطع کارشناسي( پزشکيرشته مهندسي ترم پایانبرنامه امتحانات )
 

18:00- 16:00 16:00- 14:00 13:00-11:00  11:00- 9:00 
 ساعت

 
 تاریخ

 اصول سیستمهاي تصویرنگار پزشکی 1ریاضی بیوفیزیک 
 شنبه

 بیوالکترومغناطیس -مباحث ویژه ریاضیات مهندسی   24/10/1401

 برنامه نویسی کامپیوتر اصول و افزارهاي توانبخشی مدار منطقی 
 یکشنبه

25/10/1401 

 فیزیولوژي 2ریاضی میکروپروسسور 

 شنبهدو
26/10/1401 

 
 پردازش سیگنال دیجیتال هاي بیوالکتریکیپدیده 

 1مدارهاي الکتریکی    

 (8:30)شروع از اخالق اسالمی  تاریخ اسالم قرآن تفسیر موضوعی انقالب اسالمی
 سه شنبه

27/10/1401 

 
 مقاومت مصالحاستاتیک و  زبان خارجه کنترل خطیسیستمهاي 

 چهارشنبه
28/10/1401  

 روش تحقیق در مهندسی پزشکی 1الکترونیک  

 
 2مدارهاي الکتریکی 1فیزیک 

 شنبه
01/11/1401  

  تجزیه وتحلیل سیستمها 

 
 یکشنبه گیري الکترونیکیاندازه فارسی بیوشیمی

02/11/1401 

 آشنایی با رشته مهندسی پزشکی 2فیزیک  
 دوشنبه

 حفاظت ایمنی استاندارد تکنیک پالس   03/11/1401



18:00- 16:00 16:00- 14:00 13:00-11:00  11:00- 9:00 
 ساعت

 
 تاریخ

 آمار حیاتی محاسبات عددي  
 شنبهسه

 اي بر هوش محاسباتیمقدمه آناتومی   04/11/1401

 2الکترونیک فیزیک پزشکی  
 چهارشنبه

05/11/1401 

  معادالت دیفرانسیل مهندسی پزشکی زیستیاي بر مقدمه 
 پنجشنبه

06/11/1401 

 (8:30)شروع از دانش خانواده و جمعیت  1اندیشه اسالمی 2اندیشه اسالمی 
 شنبه

08/11/1401 

 


