
 تعالی بسمه

 
 

 مقطع کارشناسی (( – 1399-1400تحصيلی  سال دوم  هاي الکترونيکی دانشگاه صنعتی سهند در نيمسالآموزش دانشکدهبرنامه هفتگی )) 

 
 ساعت

 روز
10:00-8:30 12:00-10:30 14:00-12:30 15:30-14:00 17:30-16:00 19:30-18:00 

 شنبه 

   1فيزیک 

 )آقاي دکتر آقائی( 

 1  روهگ   2فيزیک 

 پور( )خانم دکتر جليل

 1آز. فيزیک  

 پور( )خانم دکتر جليل

 2معادالت دیفرانسيل گروه 

 )خانم دکتر مقدم( 

 بلورشناسی و آزمایشگاه 

 )دکتر عالفی( 

 

 محاسبات عددي 

 )خانم دکتر قنبري( 

 3گروه    2فيزیک 

 )آقاي دکتر عتيق( 

 موازنه جرم و انرژي 

 )آقاي دکتر شفيعی(

 3گروه    لدیفرانسي معادالت 

 )آقاي دکتر دهقان( 

 2مدارهاي الکتریکی 

 )خانم دکتر موسوي( 

 

 
 بخشی اصول و افزارهاي توان

 )آقاي مهندس جعفرزاده(

 اصول و افزارهاي توانبخشی* 

 )آقاي مهندس جعفرزاده(

 زبان تخصصی 

 )آقاي مهندس عيدي( 

 نویسی کامپيوتر )مهندسی پزشکی( برنامه

 زاده( )خانم مهندس تقی

 

 
 گيري الکترونيکیاندازه

 )خانم دکتر قادریان( 
  

 افزار مهندسی کارگاه نرم

 )آقاي مهندس باقري( 

 

 یکشنبه 

  1ریاضی  

 )خانم دکتر اعتماد( 

 1گروه    2ریاضی  

 )خانم دکتر قنبري( 

 گروه خواهران   1تربيت بدنی  

 )خانم یداله زاده( 

 1آمار و احتمال مهندسی گروه  

 )آقاي دکتر دهقان( 

 2الکتریکی مدارهاي  

 )خانم دکتر موسوي( 

 1ميکرو پروسسور  

 )آقاي مهندس صفدریان( 

 بيوالکترومغناطيس 

 زاده()آقاي دکتر حبيب

 2گروه    2ریاضی  

 )خانم دکتر صالحی(

 گروه برادران   1تربيت بدنی  

 )آقاي دکتر حفظ اللسان( 

 2آمار و احتمال مهندسی گروه 

 )خانم دکتر مقدم( 

 )مهندسی پزشکی( نویسی کامپيوتر  برنامه

 زاده( )خانم مهندس تقی

 

 استاتيک و مقاومت مصالح** 

 زاده( )آقاي دکتر تقی

 سيستمهاي کنترل خطی 

 )آقاي دکتر محبوبی(

 تجزیه و تحليل سيستمها 

 )آقاي مهندس فهمی( 

 نویسی )مهندسی شيمی( برنامه

 )آقاي دکتر احمدیان( 

 

 

 

  

 1  الکتریکی  مدارهاي 

 )خانم مهندس اسکندري( 

 

 اي بر فيزیک پزشکی* مقدمه

 )آقاي مهندس جعفرزاده(

 1الکترونيک  

 )خانم مهندس اسکندري( 
 

 

   

 1مکانيک سياالت  

 )آقاي دکتر عبدلی( 

 

  

 

 دوشنبه 

 1گروه    2ریاضی  

 )خانم دکتر قنبري( 

  1ریاضی  

 )خانم دکتر اعتماد( 

 موازنه جرم و انرژي 

 )آقاي دکتر شفيعی(

 1معادالت دیفرانسيل گروه  

 )خانم دکتر مقدم( 

 * *1ریاضی  

 )خانم دکتر اعتماد( 

 

 2گروه    2ریاضی  

 )خانم دکتر صالحی(

 ریاضيات مهندسی 

 )خانم دکتر مقدم( 

 اي بر فيزیک پزشکیمقدمه

 )آقاي مهندس جعفرزاده(

 2معادالت دیفرانسيل گروه 

 )آقاي دکتر دهقان( 

 *   1فيزیک 

 )آقاي دکتر آقائی 

 

 گيري الکتریکیاندازه

 خانم دکتر قادریان( )

 مدار منطقی 

 )آقاي دکتر فرجی(
 

 آزمایشگاه شيمی تجزیه و  

 )مهندسی مواد( 

 نژادي( )دکتر به

 1آز. الکترونيک  

 )آقاي دکتر نجفی اقدم( 

 

 
 تجزیه و تحليل سيستمها 

 )آقاي مهندس فهمی( 
   

 

      
 



 ساعت

 روز
10:00-8:30 12:00-10:30 14:00-12:30 15:30-14:00 17:30-16:00 19:30-18:00 

 شنبهسه

 1گروه    2فيزیک 

 پور( )خانم دکتر جليل

  1فيزیک 

 )آقاي دکتر آقائی 

 1فارسی گروه  

 )آقاي دکتر بافکر( 

 1زبان خارجه گروه  

 )آقاي دکتر یوسفی( 

 البالغهتفسير موضوعی نهج

 )آقاي مبصرپور مایان( 

 1ميکرو پروسسور  

 )آقاي مهندس صفدریان( 

 3گروه    2فيزیک 

 )آقاي دکتر عتيق( 

 2گروه    2فيزیک

 پور( )خانم دکتر جليل

 **   1مکانيک سياالت

 )آقاي دکتر عبدلی( 

 نویسی )مهندسی شيمی(* برنامه

 )آقاي دکتر احمدیان( 

 بلورشناسی و آزمایشگاه * 

 )دکتر عالفی( 

 

 1مدارهاي الکتریکی  

 )خانم مهندس اسکندري( 

 سيستمهاي کنترل خطی 

 )آقاي دکتر محبوبی(

 اي بر هوش محاسباتی مقدمه

 )آقاي مهندس عيدي( 

 1الکترونيک  

 )خانم مهندس اسکندري( 

 پزشکی(   مهندسینویسی کامپيوتر )برنامه

 زاده( )خانم مهندس تقی

 

 
 بيوالکترومغناطيس 

 زاده()آقاي دکتر حبيب

 اي بر هوش محاسباتی** مقدمه

 )آقاي مهندس عيدي( 
 

 تاریخ اسالم 

 نسب( )آقاي کاظمی
 

 

  
 مخابرات آنالوگ و دیجيتال* 

 )آقاي مهندس عيدي( 
   

 

  
 استاتيک و مقاومت مصالح 

 زاده( )آقاي دکتر تقی
   

 

 چهارشنبه 

 آز.فيزیولوژي 

 )خانم مهندس مستيقم(

 1آمار و احتمال مهندسی گروه  

 )آقاي دکتر دهقان( 

 2آز. فيزیک  

 )آقاي دکتر آقائی( 

 * 1زبان خارجه گروه  

 )آقاي دکتر یوسفی( 

 روش تحقيق 

 )آقاي مهندس صفدریان( 

 

 2گروه    2فيزیک

 پور( )خانم دکتر جليل

 2آمار و احتمال مهندسی گروه 

 )خانم دکتر مقدم( 
 

 ** 1فارسی گروه  

 )آقاي دکتر بافکر( 

 نویسی کامپيوتر )مهندسی پزشکی( برنامه

 زاده( )خانم مهندس تقی

 

   
 ریاضيات مهندسی 

 )خانم دکتر مقدم( 
 

 

   

 يزیک بيوف 

 زاده( )آقاي مهندس عباس

 16الی   14:30ساعت  

 

 

 

 آفالین -دروس عمومی 

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

 دانش خانواده و جمعيت )خانم یزدان مدد( 3 ( شاهدياخالق اسالمی )آقاي  2 انقالب اسالمی ایران )آقاي پورخردمند(  1

 گروه خواهران )خانم یداله زاده(  2تربيت بدنی  6 )آقاي دکتر شکري( 2اندیشه اسالمی  5 )آقاي عبدي(  1اندیشه اسالمی  4

     گروه برادران )آقاي حفظ اللسان(   2تربيت بدنی  7

 

 آفالین -دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی پزشکی 

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

 بيوشيمی )آقاي دکتر حضرتی( 3 تجهيزات عمومی بيمارستان )خانم دکتر قادریان(  2 فيزیولوژي )خانم مهندس مستقيم(  1

 آناتومی )خانم مهندس مستقيم(  6 فناوري اطالعات )خانم مهندس مستقيم(  5 مدیریت و کارآفرینی در مهندسی پزشکی )خانم مهندس مستقيم(  4

 )خانم دکتر قادریان(  الکتروفيزلوژي 9 اي بر مهندسی پزشکی )آقاي دکتر شامخی(مقدمه 8 پزشکی )آقاي دکتر شمسی(  اي بر تصویرگريمقدمه 7

 خو()آقاي دکتر خوش 1آز.مدار الکتریکی 12 آز. ميکروپروسسور )آقاي مهندس محمودي(  11 خو()آقاي دکتر خوش 1هاي الکتریکی آز.ماشين 10

 ه( پردازش سيگنال دیجيتال )آقاي دکتر دانند 15 مخابرات آنالوگ و دیجيتال )آقاي مهندس عيدي( 14 د )آقاي مهندس عيدي(حفاظت ایمنی استاندار 13

   زاده( تکنيک پالس )آقاي دکتر حبيب 17 )آقاي دکتر نجفی اقدم( 2الکترونيک  16

 

 

 



 آفالین -مواد دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی 

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

 ایستایی )مهندس غفاري(  3 مکانيک مواد )آقاي دکتر رضایت(  2 شيمی عمومی )آقاي دکتر اکبري(  1

نویسی )آقاي دکتر آذربرمس(برنامه 6 )آقاي دکتر عالفی(  2متالورژي فيزیکی مواد  5 )آقاي دکتر آذربرمس( 1متالورژي فيزیکی مواد  4  

 آز. متالوگرافی )آقاي دکتر عالفی(  9 )آقاي دکتر صمدي( 1ترمودیناميک مواد  8 نژادي( شنایی با تاریخچه  و مبانی مهندسی مواد )دکتر بهآ 7

     آقاي دکتر آذربرمس( -گري )آقاي دکتر یزدانی اصول انجماد و ریخته 10

 

 آفالین - شيمی دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی

 نام درس )مدرس( ردیف نام درس )مدرس( ردیف س )مدرس(نام در ردیف

 شيمی فيزیک )آقاي دکتر واعظی(  3 شيمی تجزیه )آقاي دکتر حضرتی( 2 زاد( جعفري دکتر عباسشيمی آلی )آقاي  1

 )آقاي دکتر واعظی(  2مکانيک سياالت  6 زاده()آقاي دکتر رستمی  1انتقال حرارت  5 زاده(جعفريهدي اي بر علوم زیستی )دکتر مقدمه 4

 کشی صنعتی )آقاي دکتر آذربرمس( نقشه  9 )دکتر شکرکار( 2ترمودیناميک مهندسی شيمی  8 )دکتر الهياري( 1ترمودیناميک مهندسی شيمی  7

 کنترل فرآیند )آقاي دکتر احمدیان( 12 زاده(مهندسی صنایع غذایی )دکتر جعفري 11 انتقال جرم )آقاي دکتر اکبري(  10

 


