
دانشکده الکترونیکی دانشگاه سهند –برنامه کالسهای آزمایشگاه حضوری ترم اول   

  : لیست آزمایشگاه های ارائه شده به همراه استاد مربوطه

 اساتید توسط گروه علوم پایه مشخص خواهد گردید –( گروه  5) آزمایشگاه فیزیک یک  .1

 علوم پایه مشخص خواهد گردیداساتید توسط گروه  -( گروه  1 -پسران  )تربیت بدنی دو  .2

 اساتید توسط گروه علوم پایه مشخص خواهد گردید -( گروه  1 -دختران )تربیت بدنی دو  .3

 مهندس هادی عظمی: استاد  –( گروه  1) آزمایشگاه اندازه گیری ومدار  .4

 مهندس هروی: استاد  –( گروه  2) آزمایشگاه میکروپروسسور  .5

 مهندس هروی: استاد  –( گروه  2) آزمایشگاه مدارهای منطقی  .6

 مهندس هادی عظمی: استاد  -( گروه  2) آزمایشگاه الکترونیک یک  .7

 خانم دکتر نوری: استاد  -( گروه  2) آزمایشگاه الکترونیک دو  .8

 دکتر ابرزاده: استاد  –( گروه  1) آزمایشگاه ماشین های الکتریکی  .9

 

 شگاه های ارائه شدهبرنامه زمانی آزمای

 آزمایشگاه های ارائه شده ساعت برگزاری

 08تا   03:8
 تربیت بدنی دو

 (دختران ) 

 مدار -آز 

 (گروه یک ) 

 مدارمنطقی -آز

 (گروه یک) 

 فیزیک -آز 

 (گروه یک ) 

 003:8تا   08
 الکترونیک یک -آز 

 (گروه یک ) 

 میکروپروسسور –آز 

 (گروه یک ) 

 فیزیک -آز 

 (دو گروه ) 

 

 :0تا   003:8
 الکترونیک یک -آز 

 (گروه دو ) 

 میکروپروسسور –آز 

 (گروه دو ) 

 فیزیک -آز 

 (گروه سه ) 

 

 033:8تا  :0
 مدارمنطقی -آز

 (گروه دو) 

   

 01تا  033:8
 الکترونیک دو -آز 

 (گروه یک ) 

 تربیت بدنی دو

 (پسران ) 

 فیزیک -آز 

 (گروه چهار ) 

 

 033:8تا  01
 الکترونیک دو -آز 

 (گروه دو ) 

 ماشین های الکتریکی –آز 

 (گروه یک )

 فیزیک -آز 

 (گروه پنج ) 

 



 

 آزمایشگاه های ارائه شده محل برگزاری

 سالن ورزشی چند منظوره تربیت بدنی دانشگاه سهند  –( دختران و پسران ) تربیت بدنی دو  .1

 یک ، آزمایشگاه فیزیک تند گویان ساختمان شهید  –فیزیک یک   -آز  .2

 ساختمان شهید چمران، آزمایشگاه های تخصصی برق –دروس آزمایشگاهی تخصصی برق  .3

 

 گروه بندی دانشحویان برای آزمایشگاه های ارائه شده

a)  آموزش مطابق با لیست 4همه دانشجویان گروه شماره ( :  پسران) تربیت بدنی دو 

b)  آموزش مطابق با لیست 3و 1همه دانشجویان گروه های شماره ( :  دختران) تربیت بدنی دو 

c)  آموزش مطابق با لیستهمه دانشجویان با شماره گروه : فیزیک یک  -آز 

 ***  آموزش به گروه پنج منتقل شود مطابق با لیستآقای امیر نیکوخواه از گروه یک   ***

d) آموزش مطابق با لیست 1همه دانشجویان گروه شماره : اندازه گیری و مدار  -آز 

e) آموزش مطابق با لیست 1همه دانشجویان گروه شماره : الکتریکی ماشین های  -آز 

--------------------------------------------------------------------- 

f)  ( :گروه یک ) مدار منطقی  –آز 

 نریمان اهلل ویسی .1

 سولماز بزگوشی حسنکلو .2

 عبدی خرسندی خسمخی .3

 فهیمه زرافشان .4

 مهران شعبانپور .5

 ایده لوسپیده منذری  .6

 حسین نوروزی .7

 



 

g)  ( : گروه دو) منطقی مدار  –آز 

 سودا چراغی قلیلو .1

 پوریا حیدری .2

 زهرا طالع .3

 حنانه عباس زاد رفیع .4

 طناز عظیمی موذن .5

 مرضیه فراهانی .6

 نسیم ذوالفقاری .7

--------------------------------------------------------------------- 

h)  (گروه یک ) الکترونیک یک   -آز : 

 سودا چراغی قلیلو .1

 پوریا حیدری .2

 زهرا طالع .3

 حنانه عباس زاد رفیع .4

 طناز عظیمی موذن .5

 افسانه پیرایش .6

 فاطمه ایزدی .7

 تایماز ثنایی آزاد .8

 پریسا جووری .9

--------------------------------------------------------------------- 

i)  ( : گروه دو) الکترونیک یک   -آز  

 مهسا اصغرپور .1

 نریمان اهلل ویسی .2

 عطیه خراسانی .3

 فهیمه زرافشان .4



 مهران شعبانپور .5

 شیوا صدوقی .6

 محمد علی مختاری .7

 سپیده منذری .8

 سمیرا نجف پور .9

 سجاد نظری .11

--------------------------------------------------------------------- 

j)  ( : گروه یک) الکترونیک دو   -آز  

 سودا چراغی قلیلو .1

 پوریا حیدری .2

 زهرا طالع .3

 فائزه بختیار .4

 سونیا زعفرانی .5

 شیما نمازی .6

 حسین نوروزی .7

 نسیم ذوالفقاری .8

 مرضیه فراهانی .9

--------------------------------------------------------------------- 

k)  ( : گروه دو) الکترونیک دو   -آز  

 خسرو اسدی .1

 هاله امینی .2

 علی دولت فر .3

 محمد امین رحمانی .4

 فاطمه عباسی .5

 حنانه عباس زاده .6

 طناز عظیمی .7



 یاسمن علی زاده .8

 مینا گل محمدی .9

--------------------------------------------------------------------- 

l)  ( : گروه یک) میکروپروسسور   -آز  

 خسرو اسدی .1

 هاله امینی .2

 فائزه بختیار .3

 علی دولت فر .4

 مخمد امین رحمانی .5

 سونیا زعفرانی .6

 فاطمه عباسی .7

 محمدی مینا گل .8

--------------------------------------------------------------------- 

m)  ( : گروه دو) میکروپروسسور   -آز  

 سودا چراغی قلیلو .1

 پوریا حیدری .2

 زهرا طالع .3

 حنانه عباس زاد رفیع .4

 طناز عظیمی موذن .5

 سجاد نظری .6

 فاطمه ایزدی .7

 شیما نمازی .8

 نسیم ذوالفقاری .9

 

 



شماره درس:

نـام درس:

شماره گروه:

تعداد واحد:

 نـام:

نام خانوادگي و نامردي
دانشجويي
شماره

ليست حضور و غياب

٩۵١نيمسال تحصيلي: اداره كل امور آموزشي

١٣٩۵/١٠/٠٧تاريخ:

3162810

el 1آزفيزيك - 

1

1

١صفحه:

رشته تحصيلي

-تاريخ امتحان

برنامه هفتگي:    *

دانشگاه صنعتي سھند

951143002 ابروش-محدثه مهندسي پزشكي1

951143016 اشرفي-پريسا مهندسي پزشكي2

951143030 ايماني فر-رضا مهندسي پزشكي3

951143033 باژدان-محمدامين مهندسي پزشكي4

951143034 باقرزاده-سلوا مهندسي پزشكي5

941153031 مهندسي پزشكي- 6 (*)بقائي فر-الميرا

941153034 مهندسي پزشكي- 7 (*)پورعلي-اميرحسين

941153106 مهندسي پزشكي- 8 (*)عبدي -مصطفي

941153108 مهندسي پزشكي- 9 (*)علي پور-حامد

941153140 مهندسي پزشكي- 10 (*)ماعوتي-محمد

941153149 مهندسي پزشكي- 11 (*)مراديان-ياشار

951143335 نويدنيا-عسل مهندسي پزشكي12

941153171 مهندسي پزشكي- 13 (*)نيكخواه-امير

 (*)   درس در مرحله حذف و اضافه گرفته شده است

امضا استاد

استاد گرامي از اضافه نمودن اسامي به انتھاي ليست جدا خودداري نماييد و دانشجويان را به آموزش ارجاع دھيد

116499_38_66_1395/10/07_11:11:42_ ٣٨٩۶خانم نامور _



شماره درس:

نـام درس:

شماره گروه:

تعداد واحد:

 نـام:

نام خانوادگي و نامردي
دانشجويي
شماره

ليست حضور و غياب

٩۵١نيمسال تحصيلي: اداره كل امور آموزشي

١٣٩۵/١٠/٠٧تاريخ:

3162810

el 1آزفيزيك - 

2

1

١صفحه:

رشته تحصيلي

-تاريخ امتحان

برنامه هفتگي:    *

دانشگاه صنعتي سھند

951143038 باهرطاالري-سبا مهندسي پزشكي1

951143041 بايگاني-زهرا مهندسي پزشكي2

951143049 بليال-بيتا مهندسي پزشكي3

951143052 بهشت طلب عباسي-نساء مهندسي پزشكي4

951143064 پويان مهر-پريسا مهندسي پزشكي5

951143070 تقدسي پور-محمد مهندسي پزشكي6

951143075 جعفرزاده اندبيل-مجيد مهندسي پزشكي7

951143076 جغتايي-مسعود مهندسي پزشكي8

951143080 جهان بين-پريسا مهندسي پزشكي9

951143083 جودي-محمد مهندسي پزشكي10

951143087 حاجيمرادي-زهره مهندسي پزشكي11

951143092 حسين پناهي-دانيال مهندسي پزشكي12

951143107 خدمتي شاملو-ميالد مهندسي پزشكي13

 (*)   درس در مرحله حذف و اضافه گرفته شده است

امضا استاد

استاد گرامي از اضافه نمودن اسامي به انتھاي ليست جدا خودداري نماييد و دانشجويان را به آموزش ارجاع دھيد

116499_38_66_1395/10/07_11:11:42_ ٣٨٩۶خانم نامور _



شماره درس:

نـام درس:

شماره گروه:

تعداد واحد:

 نـام:

نام خانوادگي و نامردي
دانشجويي
شماره

ليست حضور و غياب

٩۵١نيمسال تحصيلي: اداره كل امور آموزشي

١٣٩۵/١٠/٠٧تاريخ:

3162810

el 1آزفيزيك - 

3

1

١صفحه:

رشته تحصيلي

-تاريخ امتحان

برنامه هفتگي:    *

دانشگاه صنعتي سھند

951143115 درستي-زينب مهندسي پزشكي1

951143125 رحيم زاده قطورالر-رضا مهندسي پزشكي2

951143134 رسولي فرد-امير مهندسي پزشكي3

951143143 رمضان زاده-اميرحسين مهندسي پزشكي4

951143144 رمضانلو-نگين مهندسي پزشكي5

951143146 روان بخش-حامد مهندسي پزشكي6

951143147 روستا-نيكان مهندسي پزشكي7

951143153 زرد-پريا مهندسي پزشكي8

951143155 زعفرانچي-سيدمرتضي مهندسي پزشكي9

951143160 زنگنه-سحر مهندسي پزشكي10

951143167 سرائي-فريبا مهندسي پزشكي11

951143180 سيفي-فاطمه مهندسي پزشكي12

 (*)   درس در مرحله حذف و اضافه گرفته شده است

امضا استاد

استاد گرامي از اضافه نمودن اسامي به انتھاي ليست جدا خودداري نماييد و دانشجويان را به آموزش ارجاع دھيد

116499_38_66_1395/10/07_11:11:42_ ٣٨٩۶خانم نامور _



شماره درس:

نـام درس:

شماره گروه:

تعداد واحد:

 نـام:

نام خانوادگي و نامردي
دانشجويي
شماره

ليست حضور و غياب

٩۵١نيمسال تحصيلي: اداره كل امور آموزشي

١٣٩۵/١٠/٠٧تاريخ:

3162810

el 1آزفيزيك - 

4

1

١صفحه:

رشته تحصيلي

-تاريخ امتحان

برنامه هفتگي:    *

دانشگاه صنعتي سھند

951143187 شريفي ماليوسفي-ميترا مهندسي پزشكي1

951143197 صادق مغانلو-شايان مهندسي پزشكي2

951143198 صادقي-مينا مهندسي پزشكي3

951143200 صالحي-اتوسا مهندسي پزشكي4

951143208 عابدي ايلخچي-شبنم مهندسي پزشكي5

951143209 عابدين مقانكي-سولماز مهندسي پزشكي6

951143210 عابديني-الناز مهندسي پزشكي7

951143216 عزيزي-سارا مهندسي پزشكي8

951143224 عليزاده قره قشالقي-حكيمه مهندسي پزشكي9

951143230 غالمي-مهدي مهندسي پزشكي10

951143240 فري پور-سينا مهندسي پزشكي11

 (*)   درس در مرحله حذف و اضافه گرفته شده است

امضا استاد

استاد گرامي از اضافه نمودن اسامي به انتھاي ليست جدا خودداري نماييد و دانشجويان را به آموزش ارجاع دھيد

116499_38_66_1395/10/07_11:11:42_ ٣٨٩۶خانم نامور _



شماره درس:

نـام درس:

شماره گروه:

تعداد واحد:

 نـام:

نام خانوادگي و نامردي
دانشجويي
شماره

ليست حضور و غياب

٩۵١نيمسال تحصيلي: اداره كل امور آموزشي

١٣٩۵/١٠/٠٧تاريخ:

3162810

el 1آزفيزيك - 

5

1

١صفحه:

رشته تحصيلي

-تاريخ امتحان

برنامه هفتگي:    *

دانشگاه صنعتي سھند

951143259 كرمي-الهام مهندسي پزشكي1

951143268 گردي نژاد-صبا مهندسي پزشكي2

951143269 -گل براري حمزه كاليي مهندسي پزشكي3

951143271 گوگردچي-نسا مهندسي پزشكي4

951143299 مفتوني-كسري مهندسي پزشكي5

951143309 موسي پوراندريان-سعيده مهندسي پزشكي6

951143310 ميانجي-پريناز مهندسي پزشكي7

951143315 نبوي دهخوارقاني-سيده صبا مهندسي پزشكي8

951143323 نصفت-اميرمحمود مهندسي پزشكي9

951143326 نقيان-فاطمه مهندسي پزشكي10

951143343 هاشمي پور-سيده مهدخت مهندسي پزشكي11

 (*)   درس در مرحله حذف و اضافه گرفته شده است

امضا استاد

استاد گرامي از اضافه نمودن اسامي به انتھاي ليست جدا خودداري نماييد و دانشجويان را به آموزش ارجاع دھيد

116499_38_66_1395/10/07_11:11:42_ ٣٨٩۶خانم نامور _



شماره درس:

نـام درس:

شماره گروه:

تعداد واحد:

 نـام:

نام خانوادگي و نامردي
دانشجويي
شماره

ليست حضور و غياب

٩۵١نيمسال تحصيلي: اداره كل امور آموزشي

١٣٩۵/١٠/٠٧تاريخ:

3162810

el 1آزفيزيك - 

6

1

١صفحه:

رشته تحصيلي

-تاريخ امتحان

برنامه هفتگي:    *

دانشگاه صنعتي سھند

استاد گرامي از اضافه نمودن اسامي به انتھاي ليست جدا خودداري نماييد و دانشجويان را به آموزش ارجاع دھيد

116499_38_66_1395/10/07_11:11:42_ ٣٨٩۶خانم نامور _
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