برنامه هفتگی ورودیهای  0011دانشکده مهندسی پزشکی
در نيمسال دوم سال تحصيلی 0011-0010
روز های هفته
شنبه

13:01 – 01:01

01:01 – 03:01

برنامه نویسی کامپيوتر (تقی

آمار و احتمال (داننده)

00-03:01

00:11 –00:11

00:11 – 03:01

معادالت دیفرانسيل گ01

ریاضی  0گ0
فيزیک 0گ3

زاده-حسينی)
یکشنبه

ریاضی  3گ0

ریاضی -3گ0

فيزیک 3گ0

فيزیک -3گ0

آمار و احتمال (داننده)

معادالت دیفرانسيل گ00

ورزش 0
ریاضی -0گ3
فيزیک-0گ0

دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه

برنامه نویسی کامپيوتر (تقی

آز فيزیولوژی(دکتر احمد

اندیشه اسالمی 3

زاده-حسينی)

علی پور)-گ0

ریاضی-0گ ، 0فيزیک-0گ3

ریاضی-3گ0

ریاضی-3گ0

فيزیک -3گ0

فيزیک -3گ0

آز فيزیولوژی(دکتر معادالت دیفرانسيل گ00

ریاضی -0گ3

احمد علی پور)گ3

فيزیک-0گ0
معادالت دیفرانسيل گ01

ریاضی -0گ*3

ریاضی -0گ*0

فيزیک-0گ*0

فيزیک-0گ*3

برنامه هفتگی ورودیهای  ۹۹دانشکده مهندسی پزشکی-بيوالکتریک
در نيمسال دوم سال تحصيلی 0011-0010
روز های هفته

13:01 – 01:01
الکترونيک( 0دکتر بهرامی)

01:01 – 03:01

00:11 – 00:11

اصول و افزارهای توانبخشی (نيرومند-

00:11 –03:01
تفسير موضوعی

تقی زاده)

شنبه

تجزیه و تحليل سيستمها (شمسی)

الکترونيک( 0دکتر بهرامی)

یکشنبه
اصول و افزارهای توانبخشی*

دوشنبه

فناوری اطالعات (حسينی)

(نيرومند-تقی زاده)
اصول تصویرنگاری
پزشکی**(هاشمی)
تجزیه و تحليل سيستمها (شمسی)

سه شنبه
چهار شنبه

آزمدار گ( 0مهندس قربانی)

اصول تصویرنگاری پزشکی (هاشمی)

زبان تخصصی (هاشمی)

برنامه هفتگی ورودیهای  ۹۹دانشکده مهندسی پزشکی-بيومکانيک
در نيمسال دوم سال تحصيلی 0011-0010
روز های هفته

13:01 – 01:01
دیناميک (آذغانی)

01:01 – 03:01
اصول و افزارهای توانبخشی (نيرومند-

00:11 – 00:11
مقاومت (0ذوالجناحی)

00:11 –03:01
تفسير موضوعی

تقی زاده)

شنبه
کارگاه عمومی

ترودیناميک (نيرومند)

نقشه کشی صنعتی (عابدی)

یکشنبه
اصول و افزارهای توانبخشی*

دوشنبه

دیناميک (آذغانی)

(نيرومند-تقی زاده)
ترمودیناميک **(نيرومند)
زبان تخصصی (هاشمی)

سه شنبه
آز مدار گ(3باهری فرد)
چهار شنبه

مقاومت (0ذوالجناحی)

برنامه هفتگی ورودی های ۹3دانشکده مهندسی پزشکی -بيوالکتریک
در نيمسال دوم سال تحصيلی 0011-0010
روز های هفته

13:01 – 01:01

01:01 – 03:01
تجهيزات پزشکی (شامخی-
حسينی)

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

00:11 – 00:11
پدیده های بيوالکتریکی **(قادریان)

00:11 – 03:01
دانش خانواده (خواهران)

کنترل خطی (دکتر اکبری)

آز الکترونيک (0دکتر نوری)
تجهيزات پزشکی (شامخی-
حسينی)
هوش محاسباتی (شمسی)

پدیده های بيوالکتریکی
(قادریان)
دانش خانواده(برادران)

هوش محاسباتی* (شمسی)

مدارهای منطقی(خانم مهندس سلطانی)

کنترل خطی (دکتر اکبری)

مدارهای منطقی(خانم
مهندس سلطانی)**

*این دروس یک هفته درميان ارائه خواهد شد .دروس  0ستاره شروع از هفته اول و دروس  3ستاره شروع از هفته دوم

برنامه هفتگی ورودی های ۹3دانشکده مهندسی پزشکی -بيومکانيک
در نيمسال دوم سال تحصيلی 0011-0010
روز های هفته

13:01 – 01:01

01:01 – 03:01
تجهيزات پزشکی (شامخی-
حسينی)

شنبه

پدیده های انتقال

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

حرارت(قاليچی)
ارتعاشات (آذغانی)
تجهيزات پزشکی (شامخی-
حسينی)
مقاومت (3ذوالجناحی)

00:11 – 00:11
مبانی بيومکانيک ( 0آذغانی)

00:11 – 03:01
دانش خانواده (خواهران)

نقشه کشی صنعتی (عابدی)

مبانی بيومکانيک ( 0آذغانی)*
دانش خانواده(برادران)

پدیده های انتقال حرارت*(قاليچی)

آز مقاومت مصالح (سليمی)

*این دروس یک هفته درميان ارائه خواهد شد .دروس  0ستاره شروع از هفته اول و دروس  3ستاره شروع از هفته دوم

برنامه هفتگی ورودی های ۹3دانشکده مهندسی پزشکی -بيوالکتریک
در نيمسال دوم سال تحصيلی 0011-0010
روز های هفته

13:01 – 01:01

01:01 – 03:01

00:11 – 00:11

00:11 – 03:01

شنبه
پردازش سيگنال دیجيتال

یکشنبه

(داننده)
پردازش سيگنال دیجيتال** (داننده)

دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه

*این دروس یک هفته درميان ارائه خواهد شد .دروس  0ستاره شروع از هفته اول و دروس  3ستاره شروع از هفته دوم

برنامه هفتگی ورودی های ۹3دانشکده مهندسی پزشکی-بيومکانيک
در نيمسال اول سال تحصيلی 0011-0010
روز های هفته

13:01 – 01:01

01:01 – 03:01

00:11 – 00:11

00:11 – 03:01

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه

*این دروس یک هفته درميان ارائه خواهد شد .دروس  0ستاره شروع از هفته اول و دروس  3ستاره شروع از هفته دوم

برنامه هفتگی ارشد بيو الکتریک دانشکده مهندسی پزشکی
در نيمسال اول سال تحصيلی 0011-00۹۹
13:01 – 01:01

01:01 – 03:01

00:11 – 00:11

00:11 – 03:01

روز های هفته
ویولت (داننده)
شنبه
پردازش سيگنالهای پزشکی (شامخی)
یکشنبه

روشهای غيرخطی پردازش سيگنال
(قادریان)

روشهای غيرخطی پردازش سيگنال*
دوشنبه

پردازش تصاویر پزشکی (شمسی)**
ویولت (داننده)*

(قادریان)
پردازش سيگنالهای پزشکی (شامخی)*

سه شنبه
چهارشنبه

پردازش تصاویر پزشکی (شمسی)

*این دروس یک هفته درميان ارائه خواهد شد .دروس  0ستاره شروع از هفته اول و دروس  3ستاره شروع از هفته

برنامه هفتگی ارشد بيومکانيک دانشکده مهندسی پزشکی
در نيمسال اول سال تحصيلی 0011-0010
13:01-01:01

01:01-03:01

00:11-00:11

00:11-03:11

روزهای هفته
شنبه

یکشنبه

مکانيک سياالت زیستی *(نيرومند)

ویسکواالستيسيته

انتقال حرارات و جرم** (نيرومند)

(ذوالجناحی)

روش اجزای محدود (قاليچی)

تحلیل سیگنال (هاشمی)

بیومکانیک ارتوپدی(دکتری)(دکتر هاشمی
– نیرومند)

مکانيک بافت* (تقی زاده)
انتقال حرارت و جرم

دوشنبه

بيومکانيک شغلی (آذغانی )

بيومکانيک شغلی **(آذغانی )

(نيرومند)
سه شنبه

مکانيک سياالت زیستی (نيرومند)

مکانيک بافت (تقی زاده)

بیومکانیک ارتوپدی(دکتری)(دکتر هاشمی
– نیرومند) *

تحلیل سیگنال* (هاشمی)

روش اجزای محدود
**(قاليچی)

چهارشنبه

ویسکواالستيسيته
*(ذوالجناحی)

*این دروس یک هفته درميان ارائه خواهد شد .دروس  0ستاره شروع از هفته اول و دروس  3ستاره شروع از هفته دوم

برنامه هفتگی آزمایشگاههای دانشکده مهندسی پزشکی
در نيمسال اول سال تحصيلی 0011-00۹۹
روز های هفته
شنبه
یکشنبه

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

13/ 01 – 01/01

01/01 – 03/01

00:11 – 01/01

00:11 -03/01

