
 بسمه تعالي

 

)و كارشناسي ارشد مقطع كارشناسي( آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند دانشكده  98-99تحصيلي  سال دوم برنامه امتحانات پايان نيمسال  
16:30-14:30 13:30-11:30 11:00-9:00  ساعت

 
 تاريخ

وع سواالت امتحان درسن عنوان درس نوع سواالت امتحان درس عنوان درس نوع سواالت امتحان درس  عنوان درس 

 دوشنبه
16/04/99  

 سيستم هاي كنترل خطي تشريحي كتبي پديده هاي انتقال تشريحي كتبي  1رياضي  تشريحي كتبي
 رياضي مهندسي چند گزينه اي    
    1انديشه اسالمي  چند گزينه اي    
    2انديشه اسالمي  چند گزينه اي    
    اي بر تصويرگري پزشكيمقدمه  تشريحي كتبي    
     تئوري نابجايي ها تشريحي كتبي  
     پردازش سيگنال ديجيتال تشريحي كتبي  
واحدي 2محاسبات عددي  تشريحي كتبي اخالق اسالمي چند گزينه اي    

 سه شنبه
17/04/99  

تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت   
واحدي 3حاسبات عددي م تشريحي كتبي ميكروپروسسور تشريحي كتبي  

 انقالب اسالمي ايران چند گزينه اي    
تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت     

1مدار الكتريكي  تشريحي كتبي  

تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت     
 فناوري اطالعات تشريحي كتبي

مكانيك مواد تشريحي كتبي    
اب مواد فلزيانتخ تشريحي كتبي      

تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت  دانش خانواده و جمعيت چند گزينه اي
تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت  تاريخ تحليلي صدر اسالم تشريحي كتبي

 تفسير موضوعي نهج البالغه تشريحي كتبي

 چهارشنبه
18/04/99  

 تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت
 تشريحي كتبي

هاي عمومي  حفاظت، ايمني و استاندارد
 مخابرات آنالوگ و ديجيتال تشريحي كتبي فيزيك پزشكي چند گزينه اي آزمايشگاهي و بيمارستاني

تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت  حفاظت از تأسيسات بيمارستاني تشريحي كتبي
 آناتومي تشريحي كتبي سيستم هاي بيولوژيكي سازي مدل چند گزينه اي  

آمار و احتمال مهندسي  چند گزينه اي    
 شنبه

21/04/99  
  2مدار الكتريكي  تشريحي كتبي    
    1ترموديناميك مواد  تشريحي كتبي    
     شكل دادن گرم تشريحي كتبي  
22/04/99 يكشنبه      
تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت   

  1فيزيك  تشريحي كتبي مدار منطقي تشريحي كتبي

 دوشنبه
23/04/99  

ويژه دانشجويان (برنامه نويسي كامپيوتر  تشريحي كتبي    
)مهندسي پزشكي و مواد  

تركيبي از سواالت چند گزينه اي كتبي و     
 سواالت تشريحي شفاهي

بيوالكترومغناطيس -مباحث ويژه  

كتبي تشريحي      شبكه هاي عصبي 
شريحي كتبيت      تغيير حالت هاي فازي در جامدات 

    
    



    
16:30-14:30 13:30-11:30 11:00-9:00  ساعت

 
 تاريخ

 عنوان درس نوع سواالت امتحان درس عنوان درس نوع سواالت امتحان درس عنوان درس نوع سواالت امتحان درس

 سه شنبه
24/04/99  

صالحاستاتيك و مقاومت م تشريحي كتبي      
در مهندسي  استاتيك و مقاومت مصالح تشريحي كتبي    

 پزشكي
 بيوفيزيك تشريحي شفاهي    
تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت     

 شيمي فيزيك مواد تشريحي كتبي

ويژه دانشجويان (برنامه نويسي كامپيوتر  چند گزينه اي    
)مهندسي شيمي  

ن هاي الكتريكيماشي چند گزينه اي      

 مقدمه اي بر مهندسي پزشكي چند گزينه اي تجهيزات مهندسي پزشكي چند گزينه اي  

 چهارشنبه
25/04/99  

 تكنيك پالس تشريحي شفاهي تجهيزات عمومي بيمارستان و كلينيك هاي پزشكي چند گزينه اي  
ه اي و سواالت تركيبي از سواالت چند گزين مقدمه اي بر علوم زيستي تشريحي كتبي  

 فيزيولوژي تشريحي كتبي

تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت   
 تشريحي كتبي

 ايستايي
 

 2رياضي  تشريحي كتبي انتقال جرم پيشرفته تشريحي كتبي  

 شنبه
28/04/99  

اندازه گيري الكترونيكي چند گزينه اي    
 تصويربرداري تشديد مغناطيسي تشريحي كتبي    
تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت     

 تشريحي كتبي
كامپوزيت ها

 يكشنبه اصول و افزارهاي توانبخشي چند گزينه اي پديده هاي بيوالكتريكي چند گزينه اي  
29/04/99  اصول توانبخشي چند گزينه اي     

    1متالورژي فيزيكي مواد  تشريحي كتبي    
1رونيك الكت تشريحي كتبي     معادالت ديفرانسيل  تشريحي كتبي

 
 دوشنبه

30/04/99  

  
تركيبي از سواالت چند گزينه اي و سواالت  نقشه كشي صنعتي تشريحي كتبي

 تشريحي كتبي
 مديريت و كارآفريني در مهندسي پزشكي

 مقدمه اي بر هوش محاسباتي تشريحي كتبي    
آماري نتايج طراحي آزمايش ها و تحليل تشريحي كتبي      
 خطاهاي اندازه گيري تشريحي كتبي    

 بلورشناسي و آز تشريحي كتبي زبان تخصصي  چند گزينه اي روش تحقيق در مهندسي پزشكي چند گزينه اي

 سه شنبه
31/04/99  

1مكانيك سياالت  تشريحي كتبي   و اصطالحات پزشكي زبان تخصصي چند گزينه اي   
ليشيمي آ تشريحي كتبي  
2متالورژي فيزيكي مواد  چند گزينه اي      
 تجزيه و تحليل سيستم ها تشريحي كتبي    
 پردازش تصاوير پزشكي چند گزينه اي    
طراحي به كمك كامپيوتر چند گزينه اي     04/05/99 شنبه  
  2الكترونيك  تشريحي كتبي    2فيزيك  تشريحي كتبي

 يكشنبه
05/05/99  

ي بيوشيم تشريحي كتبي راديولوژي چند گزينه اي    
عمومي شيمي تشريحي كتبي اصول سيستم هاي تصويرنگاري پزشكي چند گزينه اي    
 مباني شيمي تشريحي كتبي    



تركيبي از سواالت تشريحي كتبي و سواالت     
 تشريحي شفاهي

اولتراسوند و كاربردهاي آن در مهندسي 
 پزشكي

 ترموديناميك پيشرفته مواد تشريحي كتبي    
 


