
 بسمه تعالی 

 مقطع کارشناسي ارشد((   -دانشکده آموزشهاي الکترونکي  1399-1400تحصيلي سال دوم آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي سهند در نيمسال دانشکدهبرنامه هفتگي ))

  ساعت                  

        

 روز   

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

 نبهش

 

 
 پردازش تصویر 

 دکتر صداقي(آقاي )

 پردازش گفتار

 نژاد(  دکتر ابراهيمآقاي )

 پردازش گفتار

 نژاد( دکتر ابراهيمآقاي )
 

  16الي  13ساعت   

     

     

     

      

 یکشنبه

 
 پردازش تصویر*

 دکتر صداقي(آقاي )
   

 
 ** پردازش سيگنال دیجيتال

 دکتر صداقي(آقاي )
 

 ازش سيگنال دیجيتالپرد

 دکتر صداقي(آقاي )
 

 
 پزشکيپردازش تصویر 

 دکتر شامخي(آقاي )

 پزشکيپردازش تصویر 

 دکتر شامخي(آقاي )
  

     

     

 

 

 

 

 دوشنبه

 
 بينایي کامپيوتر

 نژاد( دکتر ابراهيمآقاي )

 بينایي کامپيوتر

 نژاد( دکتر ابراهيمآقاي )
  

   13الي  10ساعت  

 

هاي تصویربردار تشدید  سيستم

 مغناطيسي 

 دکتر شمسي(آقاي )

تصویربردار تشدید   هايسيستم

 مغناطيسي 

 دکتر شمسي(آقاي )

  

     

     

     

 سه شنبه

 

 

     

     

     

 چهارشنبه

 

     

     

     



 

 

 آفالین مهندسي پزشکي اختصاصي اصلي و دروس 

 نام درس )مدرس(  ردیف  م درس )مدرس( نا ردیف  نام درس )مدرس(  ردیف 

  9  5 دکتر داننده( آقاي شناسایي آماري الگو ) 1

  10  6 دکتر قادریان( خانممدلسازي سيستمهاي بيولوژیکي ) 2

  11  7 الکتروفيزیولوژي )خانم دکتر قادریان( 3

4  8  12  

    13  

 آفالین مهندسي شيمي اختصاصي اصلي و دروس 

 نام درس )مدرس(  ردیف  نام درس )مدرس(  ردیف  نام درس )مدرس(  ردیف 

  9  5 (آقاي دکتر عباديریاضيات پيشرفته )  1

  10  6 (آقاي دکتر عبدليمکانيک سياالت پيشرفته ) 2

  11  7 (آقاي دکتر حضرتي راکتور پيشرفته ) 3

  12  8 ( آقاي دکتر احمدیانترمودیناميک پيشرفته ) 4

    13  

 آفالین مهندسي مواد اختصاصي اصلي و دروس 

 نام درس )مدرس(  ردیف  نام درس )مدرس(  ردیف  نام درس )مدرس(  ردیف 

 دکتر آذربرمس( آقاي مهندسي بافت ) 3 آقاي دکتر آذربرمس(  -سازي در مهندسي مواد )آقاي دکتر رضایتشبيه 2 دکتر یزداني(آقاي فرآیند انجماد پيشرفته ) 1

 متالورژي پودر پيشرفته )آقاي دکتر آزادبه(  6 رضایت(-آقایان دکتر صمدي)تغيير حالتهاي فازي در جامدات  5 دکتر توانگر( آقاي ري در تحقيق مواد )گيخطاهاي اندازه  4

 ترمودیناميک پيشرفته )آقاي دکتر عالفي( 9 جبراني )آقاي دکتر توانگر(  –انتخاب مواد فلزي  8 دکتر توانگر( آقاي خزش ) 7

 شکل دادن گرم )آقاي دکتر اقبالي( 12 دکتر پورعلي( آقاي  -دکتر توانگرآقاي مطالب ویژه ) 11 دکتر یزداني(آقاي لعه مواد )اآز. روشهاي مط 10

  15  14 دکتر مزمل حکم آبادي( آقاي نفوذ در جامدات ) 13

 

 


