
 بسمه تعالی

 (مقطع کارشناسي) کييدانشکده آموزشهاي الکترون 1399-1400تحصيلي سال ترم تابستانآموزشهاي الکترونيکي دانشگاه صنعتي سهند در  دانشکدهبرنامه هفتگي 

  ظاعت                                        

       

 رٍز   

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

 شٌبِ

 

 (خاًن دکتر لٌبری) 2 ریاضی (خاًن دکتر صالحی پایذار)  1 ریاضی (آلای دکتر یَظفی)زباى خارجِ  (پَر خاًن دکتر حعیي) 2 فیسیک( آلای دکتر عتیك) 1 فیسیک

 هعادالت دیفراًعیل 

 (آلای دکتر هیرزایی)
 (آلای دکتر هیرزایی)ریاضیات ههٌذظی  (خاًن دکتر همذم)ی آهار ٍ احتوال ههٌذض  (خاًن دکتر لٌبری)هحاظبات عذدی 

اصَل ظیعتوهای تصَیرًگار پسشکی 

( خاًن دکتر لادریاى) (رادیَلَشی)
  

اٍلتراظًَذ در ههٌذظی پسشکی : هباحث ٍیصُ

( آلای ههٌذض عیذی)

 ًَیعی کاهپیَتر  برًاهِ

( زادُ خاًن ههٌذض تمی)

 یکشٌبِ

 (خاًن دکتر لٌبری) 2 ریاضی (خاًن دکتر صالحی پایذار) 1 ریاضی (آلای دکتر یَظفی)زباى خارجِ  (پَر خاًن دکتر حعیي) 2 فیسیک( آلای دکتر عتیك) 1 فیسیک

 هعادالت دیفراًعیل

 (آلای دکتر هیرزایی)
 (آلای دکتر هیرزایی)ریاضیات ههٌذظی  (لذمخاًن دکتر م)آهار ٍ احتوال ههٌذظی   (خاًن دکتر لٌبری)هحاظبات عذدی 

اصَل ظیعتوهای تصَیرًگار پسشکی 

( (خاًن دکتر لادریاى( )رادیَلَشی)
  

اٍلتراظًَذ در ههٌذظی پسشکی : هباحث ٍیصُ

( آلای ههٌذض عیذی)

 ًَیعی کاهپیَتر  برًاهِ

( زادُ خاًن ههٌذض تمی)

 دٍشٌبِ

 (خاًن دکتر لٌبری) 2 ریاضی (خاًن دکتر صالحی پایذار) 1 ریاضی (آلای دکتر یَظفی)زباى خارجِ  (پَر خاًن دکتر حعیي) 2 فیسیک( آلای دکتر عتیك) 1 فیسیک

 هعادالت دیفراًعیل

 (آلای دکتر هیرزایی)
 (آلای دکتر هیرزایی)ریاضیات ههٌذظی  (خاًن دکتر همذم)ل ههٌذظی آهار ٍ احتوا  (خاًن دکتر لٌبری)هحاظبات عذدی 

اصَل ظیعتوهای تصَیرًگار پسشکی 

( خاًن دکتر لادریاى( )رادیَلَشی)
  

اٍلتراظًَذ در ههٌذظی پسشکی : هباحث ٍیصُ

( آلای ههٌذض عیذی)

 ًَیعی کاهپیَتر  برًاهِ

( زادُ خاًن ههٌذض تمی)

 شٌبِ ظِ

 (خاًن دکتر لٌبری)  2ریاضی (خاًن دکتر صالحی پایذار) 1 ریاضی (آلای دکتر یَظفی)زباى خارجِ  (پَر خاًن دکتر حعیي) 2 فیسیک( آلای دکتر عتیك) 1 فیسیک

 دیفراًعیل هعادالت

 (آلای دکتر هیرزایی)
 (آلای دکتر هیرزایی)ضیات ههٌذظی ریا (خاًن دکتر همذم)آهار ٍ احتوال ههٌذظی   

اصَل ظیعتوهای تصَیرًگار پسشکی 

( خاًن دکتر لادریاى( )رادیَلَشی)
  

اٍلتراظًَذ در ههٌذظی پسشکی : هباحث ٍیصُ

( آلای ههٌذض عیذی)

 ًَیعی کاهپیَتر  برًاهِ

( زادُ خاًن ههٌذض تمی)

 

 

 

 

 

 

 

 



 آفالیي ههٌذظی پسشکی درٍض

 (هذرض)ًام درض  ردیف (هذرض)ًام درض  ردیف (هذرض)ًام درض  ردیف

 (آلای دکتر حضرتی)بیَشیوی  3 (آلای دکتر علی اکبری) هباًی شیوی 2 (زادُ آلای دکتر تمی)اظتاتیک ٍ هماٍهت هصالح  1

 (خاًن ههٌذض هعتمین)فٌاٍری اطالعات  6 (آلای ههٌذض عیذی)زباى تخصصی  5 (آلای دکتر شاهخی)ههٌذظی پسشکی  برای  همذهِ 4

 آفالیي ههٌذظی شیوی درٍض

 (هذرض)ًام درض  ردیف (هذرض)ًام درض  ردیف (هذرض)ًام درض  ردیف

 (آلای دکتر شفیعی)هَازًِ جرم ٍ اًرشی  3 (آلای دکتر عبذلی) 1 هکاًیک ظیاالت 2 (آلای دکتر علی اکبری)اًتمال جرم  1

 آفالیي ههٌذظی هَاد درٍض

 (هذرض)ًام درض  ردیف (هذرض)ًام درض  ردیف (هذرض)ًام درض  ردیف

 (آلای دکتر ٍارثی)هباًی ههٌذظی برق  3 (آلای دکتر آرربرهط)ًَیعی  هباًی برًاهِ 2 (علی اکبری آلای دکتر)شیوی عوَهی  1

 (فر آلای دکتر اطویٌاى)بلَرشٌاظی ٍ آزهایشگاُ  6 (آلای دکتر آرربرهط)هکاًیک هَاد  5 (آلای دکتر رضایت)ایعتایی  4

( آلای دکتر آرربرهط) 1 هتالَرشی فیسیکی هَاد 9( ی دکتر صوذیآلا)ترهَدیٌاهیک هَاد  8( آلای دکتر آزادبِ)شیوی فیسیک  7

( آلای دکتر علیرضا اکبری) 2 هَادهکاًیکی خَاص  12( آلای دکتر تَاًگر) 1 خَاص هکاًیکی هَاد 11( آلای دکتر عالفی) 2 هتالَرشی فیسیکی هَاد 10

 

 


