
  بسمه تعالي
 

  )آنالين(97- 98تحصيلي  سال اول آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند در نيمسال دانشكدهبرنامه هفتگي 

ساعت                           
  16:00-17:30  14:00- 15:30  12:00-14:00  10:30- 12:00  8:30- 10:00  روز   

  شنبه
  

  فارسي
  )آقاي دكتر عبداله زاده(

  1گروه   1رياضي 
  1گروه  1فيزيك     )خانم قنبري(

  )آقاي دكتر محمدي(
  1الكترونيك 

  )آقاي دكتر بهرامي(
  ماشين هاي الكتريكي

 )آقاي دكتر خوشخو(
  2گروه   1رياضي 

  2گروه  1فيزيك    )دكتر اعتمادخانم (
  )بادي سارآقاي(

  1گروه  )1( مباني شيمي
  )آقاي دكتر اكبري(

  البالغهتفسير موضوعي نهج 
  )آقاي باصري(

  واحدي2محاسبات عددي 
  محاسبات عددي پزشكي    )آقاي فقيه(

  )آقاي حسن زاده(
  **بيوالكترومغناطيس-مباحث ويژه

  )آقاي دكتر حبيب زاده( 

  2مدار الكتريكي   
  بيوفيزيك   )خانم مهندس آزاد موسوي(

    )آقاي مهندس عباسزاده(

  2انديشه اسالمي   
  اسالم تاريخ    )آقاي باصري(

    )آقاي باصري(

  1اصول استخراج فلزات       
    )آقاي دكتر اجاقي(

  بيوالكترومغناطيس-مباحث ويژه      
    )آقاي دكتر حبيب زاده( 

  يكشنبه

  2فيزيك 
 )خانم جليل پور(

  زبان خارجه
  معادالت ديفرانسيل   )آقاي يوسفي(

  )آقاي دكتر دهقان(
  آناتومي

  )خانم مهندس مقدادي( 
  مقاومت مصالح استاتيك و

  )آقاي دكتر تقي زاده(
  آمار و احتماالت مهندسي

  )**مقدمه اي بر فيزيك پزشكي    )آقاي دكتر افراشته(
  )خانم مهندس مقدادي(

  نقشه كشي صنعتي
  )آقاي دكتر آذربرمس(

  *مخابرات آنالوگ و ديجيتال
 )آقاي مهندس برادران(

  *فيزيولوژي
  2الكترونيك    )خانم مهندس مقدادي(

  )آقاي دكتر نجفي(
  سيستم هاي كنترل خطي

  )آقاي دكتر محبوبي(
  1انديشه اسالمي 

  )آقاي باصري(
  **فيزيولوژي. آز

  تجزيه و تحليل سيستم ها    )خانم مهندس مقدادي(
    )آقاي مهندس برادران(

  زيستي مقدمه اي بر مهندسي پزشكي  
  2گروه ) 1( مباني شيمي    )آقاي دكتر شامخي(

    )اكبريآقاي دكتر (

  دوشنبه

  رياضي مهندسي
  )خانم دكتر رحيم نوه سي مقدم(

  1گروه  1فيزيك 
  )آقاي دكتر محمدي(

  1الكترونيك 
  )آقاي دكتر بهرامي(

)13:45-12:15(  

  2رياضي
  )آقاي دكتر دهقان(

  مقدمه اي بر فيزيك پزشكي
  )خانم مهندس مقدادي( 

  برنامه نويسي كامپيوتر
  )آقاي دكتر تقي زاده(

  2گروه  1فيزيك 
  * 1گروه ) 1( مباني شيمي    )بادي سارآقاي (

  )آقاي دكتر اكبري(
  * 2گروه ) 1( مباني شيمي

  )آقاي دكتر اكبري(
  1گروه   1رياضي 

  )خانم قنبري(
  *محاسبات عددي پزشكي

  2الكترونيك     )آقاي حسن زاده(
    )آقاي دكتر نجفي(

  2گروه   1رياضي 
  )دكتر اعتمادخانم (

  2الكتريكي مدار 
  فيزيولوژي    )خانم مهندس آزاد موسوي(

    )خانم مهندس مقدادي(

  برنامه نويسي كامپيوتر  
  **اصول توانبخشي    )آقاي دكتر تقي زاده(

    )خانم دكتر نيرومند(



 

 
  

  سه شنبه

  **فارسي
  )آقاي دكتر عبداله زاده(

  زبان خارجه
  معادالت ديفرانسيل    )آقاي يوسفي(

  )آقاي دكتر دهقان(
  ماشين هاي الكتريكي

  )آقاي دكتر خوشخو(
  **زيستي مقدمه اي بر مهندسي پزشكي

  )آقاي دكتر شامخي(
  *آمار و احتماالت مهندسي

  اصول توانبخشي    )آقاي دكتر افراشته(
  )خانم دكتر نيرومند(

  1مدار الكتريكي 
  )خانم مهندس اسكندري(

  ميكرو پروسسور
  )خانم مهندس شمسافر(

  مدار منطقي
  زبان تخصصي و اصطالحات پزشكي    )آقاي مهندس نوارباف(

    )آقاي دكتر هاشمي(

  فناوري اطالعات
  )خانم مهندس مستقيم(

  مديريت و كارآفريني در مهندسي پزشكي
  استاتيك و مقاومت مصالح    )خانم مهندس مستقيم(

    )آقاي دكتر تقي زاده(

  تغليظ مواد معدني
  )آقاي دكتر مزمل(

  خدمات بهداشتيمديريت و 
  * تكنيك پالس    )خانم مهندس مستقيم(

    )آقاي دكتر حبيب زاده( 

  ** 1گروه  1فيزيك       
    )آقاي دكتر محمدي(

  **2گروه  1فيزيك       
    )بادي سارآقاي (

  * 1گروه   1رياضي       
    )خانم قنبري(

  *2گروه   1رياضي       
    )دكتر اعتمادخانم (

  چهارشنبه
  

  2فيزيك 
  )خانم جليل پور(

  سيستم هاي كنترل خطي
  2رياضي    )آقاي دكتر محبوبي(

    )آقاي دكتر دهقان(

  تكنيك پالس
  )آقاي دكتر حبيب زاده( 

  تجزيه و تحليل سيستم ها
  رياضي مهندسي    )آقاي مهندس برادران(

    )خانم دكتر رحيم نوه سي مقدم(

  ميكرو پروسسور
  )خانم مهندس شمسافر(

  1مدار الكتريكي 
  مخابرات آنالوگ و ديجيتال    )خانم مهندس اسكندري(

    )آقاي مهندس برادران(

  *مدار منطقي
  دانش خانواده و جمعيت      )آقاي مهندس نوارباف(

    )خانم يزدان مدد(

  
  برگزاري كالس در هفته هاي  فرد ترم*: توضيح               
  برگزاري كالس در هفته هاي  زوج ترم**: توضيح               

  
  

 دروس ارائه شده بصورت آفالين

  دروس عمومي
       )مدرس(نام درس رديف

      )آقاي پورخردمند(انقالب اسالمي ايران پيرامون     2  )آقاي هاشم زاده(اخالق اسالمي   1
  اصلي و تخصصي رشته مهندسي پزشكي دروس

  )مدرس(نام درس   رديف  )مدرس(نام درس   رديف  )مدرس(نام درس   رديف
          )خانم دكتر قادريان(راديولوژي  1



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

  )آقاي دكتر شفيعي(موازنه جرم و انرژي   7  )خانم دكتر توكلي(كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي   4  )خانم مهندس اصغري(2ترموديناميك مهندسي شيمي   1
   8 )آقاي دكتر عليزاده(1مكانيك سياالت  5 )آقاي دكتر حضرتي(شيمي تجزيه 2
    9  )نژادآقاي دكتر طباطبائي (مقدمات مهندسي نفت   6  )آقاي دكتر عبدلي(طرح راكتور   3

  


