
 بسمه تعالی

 )مقطع کارشناسی ارشد( 1400-1401سال تحصیلی   دوم  در نیمسال دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند  هفتگیبرنامه  

 

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

 
 * پردازش گفتار

 ( ابراهیم نژاد)دکتر 

 شناسايی آماری الگو 

 )دکتر زارعی( 

 پردازش گفتار 

 ( ابراهیم نژاد)دکتر 

 شنبه

 
 ** بینايی کامپیوتر

 ( ابراهیم نژاد)دکتر 

 بینايی کامپیوتر

 ( ابراهیم نژاد)دکتر 
 

 

 یسی يد مغناطويربردار تشدصسیستم های ت  

 ( سیدکتر شم)

 ( 13.35تا  11از ساعت  )

 
 

 بهشنيک

 پردازش تصاوير پزشکی 

 ( کتر شامخید)

 
 

 شناسايی آماری الگو*

 ( دکتر زارعی)
 

 دوشنبه

 اولتراسوند در پزشکی 

 ( دکتر عیدي )
 

 پردازش تصاوير پزشکی 

 ** (کتر شامخید)
 

 سه شنبه 

 

 
 

 اولتراسوند در پزشکی 

 * (ي یدر عدکت)

 به چهارشن



 . زوج ارائه خواهند شد  های ههفت در  ستاره 2و دروس   ته های فردفدر هستاره   1دروس  •

 

هندسی پزشکی گروه م   -دروس آفالين  

شما

 ره
)مدرس( نام درس  رهشما  )مدرس( نام درس    

شما

)مدرس( نام درس  ره  

( حبیب زاده)دکتر   بیوالکترومغناطیس  1  2 
و  السیگن ازش يولت و کاربرد آن در پردو

( داننده دکتر  ) تصوير  
( دانندهدکتر  ) پردازش سیگنال ديجیتال 3  

شیمیمهندسی    -دروس آفالين  

شما

 ره
)مدرس( نام درس  رهشما  )مدرس( نام درس    

شما

)مدرس( نام درس  ره  

(شفیعیدکتر  ) ی فرايندهابهینه ساز 1 ( احمدیان)دکتر  طراحی به کمک کامپیوتر 2   3 
( شهرورزي)دکتر   و مشابه سازی  مدلسازی  

 

برقهندسی  گروه م   -دروس آفالين  

( حبیب زاده)دکتر   بیوالکترومغناطیس  1      

 

 واحد سمینار   کی به منظور اخذمهندسی پزشلیست اساتید  

 استاد ظرفیت سمینار

 دکتر شمسی  2

 دکتر داننده 2

 دکتر شامخی  2



 دکتر قادريان 2

 

 

 

 بسمه تعالی 

 )برنامه امتحانات پایان ترم )مقطع کارشناسی ارشد(-  نیمسال دوم سالتحصیلی 1402-1401-  دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی سهند( 
 

03:61-  03:41  03:31-03:11  00:11-  00:9  
 ساعت 

 
 تاريخ 

 
 یسی يد مغناطويربردار تشدسیستم های تص

 
 شنبه بینايی کامپیوتر 

27 /03 /1402  

   
 يکشنبه

28 /03 /1402  

  پردازش تصاوير پزشکی 
شنبهدو  

29 /03 /1402  
  ی فرايندها بهینه ساز 

   
 سه شنبه

03 /03 /1402  

  شناسايی آماری الگو 
 چهارشنبه

31 /03 /1402  



   
نبهشپنج  

01 /04 /1402  

 بیوالکترومغناطیس  پردازش سیگنال ديجیتال  

 شنبه
03 /04 /1402  

   طراحی به کمک کامپیوتر 
 

   
شنبهيک  

04 /04 /1402  

 
 ويولت و کاربرد آن در پردازش سیگنال 

 
 

شنبهدو  
05 /04 /1402  

   
شنبهسه  

06 /04 /1402  

 پردازش گفتار  اولتراسوند در پزشکی  
شنبهچهار  

07 /04 /1402  
  مدل سازی  و مشابه سازی  

   
شنبهپنج  

08 /04 /1402  

 

 

 


