
 
 بسمه تعالي

(آنالين) ٧٩-٨٩ برنامه هفتگي دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه صنعتي سهند در تابستان سال تحصيلي  

٠٠:١٨-٠٠:١٦  ٠٠:١٦-٠٠:١٤  ٣٠:١٢ -٠٠:١٤  ٣٠:١٢-٣٠:١٠  ٣٠:١٠-٣٠:٨  
 ساعت

 روز
(خانم دكتر قنبري) ٢رياضي (آقاي دكتر حنيف ميرزايي) ١رياضي   جليل پور)(خانم دكتر ٢فيزيك    (خانم دكتر جليل پور) ١فيزيك    

 شنبه

(آقاي دكتر ميرزايي) رياضي مهندسي (آقاي دكتر حاجي پور) آمار و احتمال مهندسي  (آقاي دكتر ميرزايي) واحدي ٢محاسبات عددي    (آقاي دكتر ميرزايي) معادالت ديفرانسيل   

(آقاي دكتر توانگر) ١متالورژي مكانيكي   (آقاي دكتر ميرزايي)واحدي ٣محاسبات عددي    (آقاي دكتر صمدي) ١خواص فيزيكي    

(آقاي دكتر صمدي) ١ترموديناميك مواد   (آقاي دكتر خليل عالفي) ٢خواص فيزيكي مواد    (آقاي دكتر توانگر) ١متالورژي مكانيكي    

  مكانيك مواد (آقاي دكتر آذربرمس)  بلورشناسي و آز  

دكتر آزادبه)شيمي فيزيك مواد(آقاي       

(خانم دكتر قنبري) ٢رياضي (آقاي دكتر حنيف ميرزايي) ١رياضي   (خانم دكتر جليل پور)٢فيزيك    (خانم دكتر جليل پور) ١فيزيك    

 يكشنبه

(آقاي دكتر ميرزايي)واحدي  ٢محاسبات عددي   آمار و احتمال مهندسي (آقاي دكتر حاجي پور) رياضي مهندسي (آقاي دكتر ميرزايي)  معادالت ديفرانسيل (آقاي دكتر ميرزايي) 

(آقاي دكتر ميرزايي) واحدي ٣محاسبات عددي   بلورشناسي و آز  (آقاي دكتر بابالو) موازنه جرم و انرژي   

واحدي)(آقاي دكتر نجفي) ٣(٢الكترونيك   (آقاي دكتر صمدي) ١خواص فيزيكي  موازنه جرم و انرژي (آقاي دكتر بابالو)    

(آقاي دكتر صمدي) ١ديناميك مواد ترمو    (آقاي دكتر توانگر) ١متالورژي مكانيكي    

 ايستايي (آقاي دكتر رضايت) بلورشناسي و آز   

)١١-١٣واحدي)(آقاي دكتر نجفي  ٣(٢الكترونيك       

(خانم دكتر قنبري) ٢رياضي (آقاي دكتر حنيف ميرزايي) ١رياضي   (خانم دكتر جليل پور)٢فيزيك    (خانم دكتر جليل پور) ١زيك في   

 دوشنبه

(آقاي دكتر ميرزايي)واحدي  ٢محاسبات عددي   آمار و احتمال مهندسي (آقاي دكتر حاجي پور) رياضي مهندسي (آقاي دكتر ميرزايي)  معادالت ديفرانسيل (آقاي دكتر ميرزايي) 

(آقاي دكتر خليل عالفي) ٢خواص فيزيكي مواد   (آقاي دكتر ميرزايي) واحدي ٣محاسبات عددي    (آقاي دكتر توانگر) ١متالورژي مكانيكي    

(آقاي دكتر خليل عالفي) ٢خواص فيزيكي مواد   مكانيك مواد (آقاي دكتر آذربرمس)    

  مكانيك مواد (آقاي دكتر آذربرمس)  ايستايي (آقاي دكتر رضايت) 

  ايستايي (آقاي دكتر رضايت)   

     

(خانم دكتر قنبري) ٢رياضي (آقاي دكتر حنيف ميرزايي) ١رياضي   (خانم دكتر جليل پور)٢فيزيك    (خانم دكتر جليل پور) ١فيزيك    

 سه شنبه

(آقاي دكتر ميرزايي)واحدي  ٣محاسبات عددي   آمار و احتمال مهندسي (آقاي دكتر حاجي پور) رياضي مهندسي (آقاي دكتر ميرزايي) سيل (آقاي دكتر ميرزايي)معادالت ديفران   

 موازنه جرم و انرژي (آقاي دكتر بابالو) موازنه جرم و انرژي (آقاي دكتر بابالو)  مكانيك مواد (آقاي دكتر آذربرمس) 

(آقاي دكتر صمدي) ١خواص فيزيكي   بلورشناسي و آز   (آقاي دكتر صمدي) ١ترموديناميك مواد    

نجفي) واحدي)(آقاي دكتر ٣(٢الكترونيك   )١١-١٣واحدي)(آقاي دكتر نجفي  ٣(٢الكترونيك     شيمي فيزيك مواد(آقاي دكتر آزادبه) 

(آقاي دكتر صمدي) ١خواص فيزيكي   شيمي فيزيك مواد(آقاي دكتر آزادبه)  (آقاي دكتر صمدي) ١ترموديناميك مواد    
 چهارشنبه

 شيمي فيزيك مواد(آقاي دكتر آزادبه)    

  
  
  
  



  
  
  
  

  ٩٧-٩٨ئه شده بصورت آفالين در تابستان سال تحصيلي دروس ارا

مهندسي برق دروس اصلي و تخصصي رشته  

 نام درس (مدرس) رديف نام درس (مدرس) رديف نام درس (مدرس) رديف

)آقاي دكتر بهراميواحدي)(٢( ١الكترونيك  ١ (آقاي دكتر زينالي) ١مدارهاي الكتريكي  ٣  (آقاي دكتر خوشخو)واحدي)٢( ١ هاي الكتريكي ماشين ٥   

)اقدم واحدي)(آقاي دكتر نجفي ٢( ٢الكترونيك  ٢ واحدي)(آقاي دكتر محبوبي) ٢( ٢مدار هاي الكتريكي  ٤     

 
 

  ٧٩-٨٩ دروس عملي و آزمايشگاهي ارائه شده در تابستان سال تحصيلي

 (مختص دانشجويان دانشكده آموزشهاي الكترونيكي)

 دروس رشته مهندسي پزشكي

 نام درس رديف نام درس رديف نام درس رديف

١آز.الكترونيك  ١ ٢آز.الكترونيك  ٢   آز.ماشين  ٣ 

مواددروس رشته مهندسي   

 نام درس رديف نام درس رديف نام درس رديف

     آز. شيمي عمومي ١

 دروس علوم پايه

 نام درس رديف نام درس  رديف نام درس رديف

١آز. فيزيك  ١ ١تربيت بدني  ٣     

٢آز.فيزيك  ٢ )٢(تربيت بدني ١ورزش  ٤     

 


