
  
  

  بسمه تعالي

  )آنالين(94-95 سالتحصيلي تابستان دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند در نيمسالهفتگي برنامه 
 ساعت

  روز
10:30-8:30  12:30 - 10:30  16:00-14:00  18:00-16:00  

  شنبه

 1رياضي
  )خانم قنبري(

 2رياضي
  )خانم جويمندي(

  1فيزيك 
  )آقاي محمدي(

  2فيزيك 
  )آقاي محمدي(

  رياضي مهندسي
  )نم رحيم نوه سي مقدمخا(

 استخراج سنگهاي ساختماني و تزئيني
  )مهندس شاكريآقاي (

)13:30- 11:30(  

  محاسبات عددي
  )افراشتهآقاي ( 

  

 برنامه نويسي كامپيوتر
  )مهندس محموديآقاي (

      

  يكشنبه

 2رياضي
  )خانم جويمندي(

 معادالت ديفرانسيل
  )آقاي حسن زاده( 

  1فيزيك 
  )آقاي محمدي(

  2فيزيك 
  )آقاي محمدي(

 نويسي كامپيوتربرنامه
  )مهندس محموديآقاي (

      

  دوشنبه

 1رياضي
  )خانم قنبري(

 2رياضي
  )خانم جويمندي(

  معادالت ديفرانسيل
  )آقاي حسن زاده( 

  1فيزيك 
  )آقاي محمدي(

  رياضي مهندسي
  )خانم رحيم نوه سي مقدم(

 استخراج سنگهاي ساختماني و تزئيني
  )مهندس شاكريآقاي (

)13:30- 11:30(  
  

  محاسبات عددي
  )افراشتهآقاي ( 

   برنامه نويسي كامپيوتر
  )مهندس محموديآقاي (

      

  سه شنبه
   برنامه نويسي كامپيوتر

  )مهندس محموديآقاي (
  1رياضي 

  )خانم قنبري(
  2رياضي 

  )خانم جويمندي(
  2فيزيك 

  )آقاي محمدي(

  معادالت ديفرانسيل
  )آقاي حسن زاده( 

  رياضي مهندسي
  )خانم رحيم نوه سي مقدم(

    

  چهارشنبه

  1اضي ري
  )خانم قنبري(

  معادالت ديفرانسيل
  )آقاي حسن زاده( 

  1فيزيك 
  )آقاي محمدي(

  2فيزيك 
  )آقاي محمدي(

  رياضي مهندسي
  )خانم رحيم نوه سي مقدم(

 استخراج سنگهاي ساختماني و تزئيني
  )مهندس شاكريآقاي (

)13:30- 11:30(  

  محاسبات عددي
  )افراشتهآقاي ( 

  

 برنامه نويسي كامپيوتر
  )مهندس محموديآقاي (

      

  
  

  

  

  

  

  



  
  
  
  

  بشرح جدول ذيل بصورت آفالين ارائه شده است.بيوالكتريك - پزشكيدروس اصلي و تخصصي رشته مهندسي 

  ارائه شده استبيوالكتريك كه بصورت آفالين  -پزشكيدروس اصلي و تخصصي رشته مهندسي 

  نام درس( مدرس)  رديف  نام درس( مدرس)  رديف  نام درس( مدرس)  رديف
  ا (آقاي مهندس برادران)تجزيه و تحليل سيستمه  9  مخابرات آنالوگ و ديجيتال (آقاي مهندس برادران)  5  (خانم مهندس عاتكه گشوارپور) 1مدار الكتريكي   1
  (آقاي افراشته)محاسبات عددي پزشكي  10  ميكروپروسسور (آقاي مهندس محمودي)  6  (آقاي دكتر محبوبي) 2مدار الكتريكي   2
  ه)(آقاي مهندس ابرزاد 2ماشينهاي الكتريكي   11  سيستمهاي كنترل خطي (آقاي دكتر محبوبي)  7  (خانم مهندس عاطفه گشوارپور) 1الكترونيك   3
      (آقاي دكتر نجفي) 2الكترونيك   8  مدارمنطقي (آقاي مهندس هاشمي)  4

 

  
  

  بشرح جدول ذيل بصورت آفالين ارائه شده است.متالورژي صنعتي -مواددروس اصلي و تخصصي رشته مهندسي 

  ارائه شده استمتالورژي صنعتيكه بصورت آفالين  –مواد  دروس اصلي و تخصصي رشته مهندسي

  نام درس( مدرس)  رديف  نام درس( مدرس)  رديف  رس( مدرس)نام د  رديف
      (آقاي دكتر توانگر) 1خواص مكانيكي   5  شيمي فيزيك (آقاي دكتر آزادبه)  1
      (آقاي دكتر خليل عالفي) 2خواص فيزيكي   6  كريستالوگرافي (آقاي دكتر اطمينان فر)  2
      قاي دكتر رنجبران)مقاومت مصالح (آ  7  ترموديناميك مواد (آقاي دكتر صمدي)  3
        8  (آقاي دكتر صمدي) 1خواص فيزيكي   4
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