
 تعالیبسمه

 

 (دانشکده آموزشهای الکترونیکي دانشگاه صنعتي سهند - 1401-1402تحصیلي سال دومنیمسال  -مهندسي پزشکي مقطع کارشناسي برنامه هفتگي )

 ساعت

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

 شنبه

 پور()دکتر حسین 1گروه -2فیزیک )دکتر آشپززاده( 1گروه -2ریاضی
 1گروه -برنامه نویسی کامپیوتر

 زاده()مهندس تقی 

 1گروه  -آمار حیاتی و احتمال

 )مهندس شالچی زاده(

 اصول و افزارهاي توانبخشی پور()دکتر جلیل 2گروه -2فیزیک (اعتماد)دکتر  2گروه -2ریاضی

 )مهندس حضرتی(
 

   )دکتر سیمین شیرین( 3گروه -2فیزیک (حسن خالی)دکتر  3گروه -2ریاضی

 * پدیده هاي بیوالکتریکی

 )دکتر زارعی(

 تجزیه و تحلیل سیستم ها

 )مهندس فهمی(
  

 مقدمه اي بر هوش محاسباتی**

 )دکتر زارعی(

 مقدمه اي بر پردازش تصاویر پزشکی

 )دکتر داننده(
  

 بیومکانیک( 4)ترم  1مقاومت 

 )مهندس عابدي(

 بیومکانیک( 4)ترم  نقشه کشی

 عابدي()مهندس 
  

 یکشنبه

 (سیمین شیرین)دکتر *1گروه -1فیزیک (صالحی)دکتر  1گروه -1ریاضی (سیمین شیرین)دکتر  1گروه -1فیزیک )دکتر قنبري( ریاضیات مهندسی

 تجزیه و تحلیل سیستم ها

 )مهندس فهمی(
 (هادي)دکتر * 2گروه -1فیزیک (قنبري)دکتر  2گروه -1ریاضی )دکتر هادي( 2گروه -1فیزیک

 فیزیک پزشکی

 )مهندس جعفرزاده(
 )دکتر قنبري( محاسبات عددي

 اصول و افزارهاي توانبخشی*

 )مهندس حضرتی(

 بیومکانیک( 4)ترم ترمودینامیک 

 )مهندس جعفرزاده(

 1گروه -برنامه نویسی کامپیوتر

 )مهندس تقی زاده(

 )دکتر محبوبی(سیستمهاي کنترل خطی 

 

 اصول و افزارهاي توانبخشی**

 )مهندس جعفرزاده(
 

  
 فیزیک پزشکی*

 )مهندس جعفرزاده(
 



 
 بیومکانیک( 4)ترم *  1مقاومت 

 )مهندس عابدي(
  

 دوشنبه

  1گروه -معادالت دیفرانسیل

 نژاد()دکتر عباس

 2 مدارهاي الکتریکی

 )مهندس درخشی(
 )مهندس پناهقلی( 1الکترونیک  )دکتر آشپززاده( 1گروه -2ریاضی

  2گروه -معادالت دیفرانسیل

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

 1گروه -آمار حیاتی و احتمال

 )مهندس شالچی زاده(

 )مهندس پناهقلی(مدار منطقی 
 2گروه -برنامه نویسی کامپیوتر

 شالچی زاده()مهندس 

 زبان تخصصی

 )دکترعیدي(
 

 اصول و افزارهاي توانبخشی

 )مهندس جعفرزاده(

 بیومکانیک( 4)ترم  *ترمودینامیک

 )مهندس جعفرزاده(
 ریاضیات مهندسی

 )دکتر حسین زاده یامچی(
 

 شنبهسه

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

 2گروه -آمار حیاتی و احتمال )مهندس پناهقلی(مدار منطقی  (پورجلیل)دکتر  2گروه -2فیزیک (قنبري)دکتر  2گروه -1ریاضی

 )مهندس شالچی زاده(

 پدیده هاي بیوالکتریکی

 )دکتر زارعی(
  مریخی()مهندس 1مدارهاي الکتریکی )دکتر سیمین شیرین( 3گروه -2فیزیک

 )مهندس پناهقلی( 1الکترونیک 
 مقدمه اي بر هوش محاسباتی

 )دکتر زارعی(

 مقدمه اي بر پردازش تصاویر پزشکی

  )دکتر داننده(*

 )مهندس درخشی( 2مدارهاي الکتریکی  )دکتر سلطانی(فناوري اطالعات 
 2گروه -برنامه نویسی کامپیوتر

  )مهندس شالچی زاده(

 سیستمهاي کنترل خطی 

 )دکتر محبوبی(
   

 بیومکانیک( 4)ترم دینامیک 

 )مهندس آهنگري(
   

 چهارشنبه

 

 (دکترسیمین شیرین)1گروه-1فیزیک
  1گروه -معادالت دیفرانسیل

 نژاد()دکتر عباس
 (صالحی)دکتر *  1گروه -1ریاضی )دکتر قنبري( ریاضیات مهندسی

 )دکتر مقدم( 2گروه -معادالت دیفرانسیل )دکتر هادي(2گروه -1فیزیک
 2گروه -آمار حیاتی و احتمال

 )مهندس شالچی زاده(
 )دکتر قنبري(*  2گروه -1ریاضی



ادامه 

 چهارشنبه

 )مهندس مریخی(1مدارهاي الکتریکی
 تجهیزات عمومی وبیمارستان+آز

 )مهندس کیومرثی(

 اصول سیستم هاي تصویرنگار پزشکی

  )دکتر عیدي(

 ریاضیات مهندسی

 حسین زاده یامچی()دکتر 

 تجهیزات عمومی وبیمارستان+آز

 )مهندس کیومرثی(

 اصول سیستم هاي تصویر نگار پزشکی

 *)دکتر عیدي(
  

 بیومکانیک( 4)ترم دینامیک 

 )مهندس آهنگري(
   

 

  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 شکري) 2اندیشه اسالمی 3 (آقاي محمدي) 1اندیشه اسالمی 2 )دکتر بافکر( فارسی 1

 (دکتر قهرمان) گروه برادارن-خانواده و جمعیتدانش  6 (خانم یزدان مدد)گروه خواهران -دانش خانواده و جمعیت 5 (دکتر شکري)انقالب اسالمی  4

 (زادهآقاي مسیب)البالغه تفسیرموضوعی نهج 9 (آقاي نقدي) تاریخ اسالم 8 (دکتر شاهدي)اخالق اسالمی  7

 مهندسی پزشکی -دروس آفالین

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

 )مدرس(نام درس  ه

 )دکتر رسول نژاد(فیزیولوژي  3 )دکتر عیدي(مقدمه اي بر اولتراسوند در پزشکی  2 دکتر شمسی(پزشکی )مقدمه اي بر تصویرگري  1

 )دکتر تقی زاده(استاتیک و مقاومت مصالح  6 )دکتر جهانی(میکروپرسسور  5 )دکتر رسول نژاد(آناتومی  4

 )دکتر حبیب زاده(بیوالکترومغناطیس  9 زاده()دکتر حبیب تکنیک پالس  8 مهندس کیومرثی(اندازه گیري الکترونیکی ) 7

 اقدم( )دکتر نجفی 2الکترونیک 12 )دکتر داننده(آمار حیاتی و احتمال  11 )دکتر کیومرثی(مدیریت و کارآفرینی  10

     (مهندس حضرتیبیوفیزیک ) 13

 

 

 



 

 «های الکترونیکي دانشگاه صنعتي سهنددانشکده آموزش -1401-1402  دوم های دروس علوم پایه نیمسالآزمایشگاه برنامه زماني»

 ساعت

 

 روز

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

 شنبه
10/04/1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادي)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادي)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر سیمین شیرین)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر سیمین شیرین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پورحسیندکتر )

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 شنبهیک
11/04/1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادي)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادي)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (شیرین دکتر سیمین)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر سیمین شیرین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 شنبهدو
12/04/1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادي)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادي)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر سیمین شیرین)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر سیمین شیرین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 شنبهسه
13/04/1402 

 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادي)
 1گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادي)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر سیمین شیرین)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر سیمین شیرین)

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پورحسیندکتر )

 1گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 2گروه -2آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 شنبهچهار
14/04/1402 

 1گروه -1امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادي)
 1گروه -1امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر هادي)
 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر سیمین شیرین)

 2گروه -1آزمایشگاه فیزیک

 (دکتر سیمین شیرین)

 1گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 1گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر حسین)

 2گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 2گروه -2امتحان آزمایشگاه فیزیک

 (پوردکتر جلیل)

 

 



 

 

 «های الکترونیکي دانشگاه صنعتي سهنددانشکده آموزش -1401-1402  دوم نیمسال -تربیت بدني گروه دختران و پسرانبرنامه زماني »

 ساعت

 

 روز

10:00 – 09:00 11:00 – 10:00 12:00 – 11:00 14:00 – 13:00 15:00 – 14:00 16:00 – 15:00 

 شنبه
10/04/1402 

 دختران -1تربیت بدنی
 1گروه -2تربیت بدنی

 )دختران(

 2گروه -2تربیت بدنی

 )دختران(
 (پسران) 2گروه -2تربیت بدنی (پسران) 1گروه -2تربیت بدنی پسران -1تربیت بدنی

 شنبهیک
11/04/1402 

 دختران -1تربیت بدنی
 1گروه -2تربیت بدنی

 )دختران(

 2گروه -2تربیت بدنی

 )دختران(
 (پسران) 2گروه -2تربیت بدنی (پسران) 1گروه -2تربیت بدنی پسران -1تربیت بدنی

 شنبهدو
12/04/1402 

 دختران -1تربیت بدنی
 1گروه -2تربیت بدنی

 )دختران(

 2گروه -2تربیت بدنی

 )دختران(
 (پسران) 2گروه -2تربیت بدنی (پسران) 1گروه -2تربیت بدنی پسران -1تربیت بدنی

 شنبهسه
13/04/1402 

 دختران -1تربیت بدنی
 1گروه -2بدنیتربیت 

 )دختران(

 2گروه -2تربیت بدنی

 )دختران(
 (پسران) 2گروه -2تربیت بدنی (پسران) 1گروه -2تربیت بدنی پسران -1تربیت بدنی

 شنبهچهار
14/04/1402 

 دختران -1تربیت بدنی
 1گروه -2تربیت بدنی

 )دختران(

 2گروه -2تربیت بدنی

 )دختران(
 (پسران) 2گروه -2تربیت بدنی (پسران) 1گروه -2تربیت بدنی پسران -1تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «های الکترونیکي دانشگاه صنعتي سهندگروه مهندسي پزشکي دانشکده آموزش – 1401ی نیمسال دوم  هابرنامه زماني آزمایشگاه»

 (۱و کارگاه عمومی( و یا )آز تجهیزات و آز الکترونیک  ۱آزمایشگاه هستند )آز مدار  زوج برنامه زمانی طوریست که دانشجویان مجاز به انتخاب فقط دو 

 هستند. ۱400ورودیهاي ماقبل  6و وترم  ۱400جدید ورودي  4این دو زوج آزمایشگاه مربوط به ترم 

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

 (2گروه ) 1آز الکترونیک 

 مهندس پناهقلی

 (2گروه ) 1الکترونیک  آز

 مهندس پناهقلی

 (1گروه ) 1آز الکترونیک 

 مهندس پناهقلی

 (1گروه ) 1آز الکترونیک 

 مهندس پناهقلی

 10/4/1402 شنبه

 تا 

 14/4/1402چهارشنبه 

 (1)گروهآز تجهیزات عمومی 

 مهندس کیومرثی

 (1)گروهآز تجهیزات عمومی 

 مهندس کیومرثی

 (2)گروهآز تجهیزات عمومی 

 مهندس کیومرثی

 (2)گروهآز تجهیزات عمومی 

 مهندس کیومرثی

 (2گروه ) 1آز مدار 

 مهندس درخشی

 (2گروه ) 1آز مدار 

 مهندس درخشی

 (1گروه ) 1آز مدار 

 مهندس درخشی

 (1گروه ) 1آز مدار 

 مهندس درخشی

 2گروه کارگاه عمومی  2کارگاه عمومی گروه  2کارگاه عمومی گروه  2کارگاه عمومی گروه 

 (2گروه ) 1آز الکترونیک 

 مهندس پناهقلی

 (2گروه ) 1آز الکترونیک 

 مهندس پناهقلی

 (1گروه ) 1آز الکترونیک 

 مهندس پناهقلی

 (1گروه ) 1آز الکترونیک 

 مهندس پناهقلی

 شنبهپنج 

 )امتحان(

15/4/1402 

 (1)گروهآز تجهیزات عمومی 

 مهندس کیومرثی

 (1)گروهآز تجهیزات عمومی 

 مهندس کیومرثی

 (2)گروهآز تجهیزات عمومی 

 مهندس کیومرثی

 (2)گروهآز تجهیزات عمومی 

 مهندس کیومرثی

 (2گروه ) 1آز مدار 

 مهندس درخشی

 (2گروه ) 1آز مدار 

 مهندس درخشی

 (1گروه ) 1آز مدار 

 مهندس درخشی

 (1گروه ) 1آز مدار 

 مهندس درخشی

 2کارگاه عمومی گروه  2کارگاه عمومی گروه  2گروه کارگاه عمومی  2کارگاه عمومی گروه 

 



 

 

 

 نام استاد گروه-دانشکده ظرفیت پروژه ظرفیت کارورزي

بیومکانیک -مهندسی پزشکی ۱ ۱  دکتر نیرومند 

بیوالکتریک -مهندسی پزشکی ۱ ۱  دکتر شامخی 

بیوالکتریک- مهندسی پزشکی ۱ ۱  دکتر قادریان 

بیومکانیک -مهندسی پزشکی ۱ ۱  دکتر تقی زاده 

بیوالکتریک -مهندسی پزشکی ۱ ۱  دکتر شمسی 

بیوالکتریک -مهندسی پزشکی ۱ ۱  دکتر داننده 

بیومکانیک -مهندسی پزشکی ۱ ۱  دکتر آذغانی 

بیومکانیک -مهندسی پزشکی ۱ ۱  دکتر ذوالجناحی 

الکترونیک-مهندسی برق ۱ ۱  دکتر حبیب زاده شریف 

الکترونیک-مهندسی برق ۱ ۱  دکتر نجفی اقدم 

کنترل-مهندسی برق ۱ ۱  دکتر محبوبی 

  

 



 

 (دانشگاه صنعتي سهند دانشکده آموزشهای الکترونیکي  -1140-2140تحصیلي سال دومنیمسال   -)مقطع کارشناسي(مهندسي پزشکي ترم پایانبرنامه امتحانات )
 

16:30- 14:30 13:30-11:30  11:00- 9:00 
 ساعت

 
 تاریخ

 1ریاضی اصول سیستمهاي تصویرنگارپزشکی عدديمحاسبات 

 شنبه
1402/03/27 

 سیستمهاي کنترل خطی 1مقاومت آمار حیاتی

اي بر پردازش تصاویر پزشکیمقدمه   میکروپروسسور 

 1اندیشه اسالمی 2اندیشه اسالمی دانش خانواده و جمعیت
 یکشنبه

1402/03/28 
   اخالق اسالمی

 تجهیزات عمومی و بیمارستانی زبان تخصصی و اصطالحات پزشکی استاتیک و مقاومت مصالح
 شنبهدو

1402/03/29 

 فیزیولوژي 2الکترونیک 

 2ریاضی اندازه گیري الکترونیکی تکنیک پالس
 سه شنبه

1402/03/30 

 فارسی فناوري اطالعات فیزیک پزشکی
 چهارشنبه

1402/03/31 
 2مدارهاي الکتریکی ترمودینامیک 



 تفسیر موضوعی اسالمیانقالب 
  ریاضیات مهندسی

 نبهشپنج )گروه مهندسی شیمی/مواد(
01/04/1402 

 تاریخ اسالم  

 2فیزیک 1الکترونیک 1مدارهاي الکتریکی

 شنبه
03/04/1402 

 مدار منطقی دینامیک 

 اي بر هوش محاسباتیمقدمه  
 شنبهیک

04/04/1402 
 آناتومی  

 1فیزیک تجزیه و تحلیل سیستمها برنامه نویسی کامپیوتر
 شنبهدو

05/04/1402 
 اي بر تصویرگري پزشکیمقدمه نقشه کشی صنعتی 

 
 ریاضیات مهندسی 

 )گروه مهندسی پزشکی(
 زبان خارجه

 شنبهسه
 مدیریت و کارآفرینی   06/04/1402

 پدیده هاي بیوالکتریکی  

 معادالت دیفرانسیل اصول و افزارهاي توانبخشی 
 شنبهچهار

07/04/1402 
 اي بر اولتراسوند در پزشکیمقدمه بیوفیزیک 

 


