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 گروه مهندسی پزشکی 

 استاد ساعت روز ظرفیت نام درس

 دکتر گودرزی 8-15 شنبه 20 (98و بعد  98آناتومی )ورودی قبل 

 شاه حسینی 8-15 شنبه 20 حفاظت و ایمنی استانداردهای عمومی بیمارستانی

 دکتر گودرزی 8-15 یکشنبه 20 (98و بعد  98بیوشیمی )ورودی قبل 

 (95بیو الکتریک  )ورودی  –مقدمه ای بر مهندسی پزشکی 
 (98)مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی( )ورودی 

 شاه حسینی 8-15 دوشنبه 20

 احمدی 8-16 سه شنبه 20 (98و بعد  98فیزیولوژی )ورودی قبل 

 فناوری اطالعات پزشکی 
 (98و بعد  98(( )ورودی قبل 1)فناوری اطالعات پزشکی )

 جباری 8-15 سه شنبه 20

 جباری 8-13 چهارشنبه 20 بیو فیزیک

 جاللی   3 پروژه

 شاه حسینی   3 پروژه

 جاللی   3 کارآموزی

 شاه حسینی   3 کارآموزی

 ساخت و تولید ماشین ابزارکاردانی 

 استاد ساعت روز ظرفیت نام درس

 نامشخص 8-15 دوشنبه 10 2ریاضی عمومی 

 فداییبابک    2 کارآموزی

 فداییبابک    2 پروژه

 کاردانی مکانیک خودرو

 فداییبابک  8-15 پنجشنبه 10 مقاومت مصالح

 فداییبابک    5 کارآموزی

 کاردانی نقشه کشی عمومی و نقشه کشی و طراحی صنعتی

 فداییبابک    5 کارآموزی

 کارشناسی پیوسته عمران

 نامشخص 8-15 شنبهسه  10 معادالت دیفرانسیل

 نامشخص 8-13 چهارشنبه 10 آمار و احتمال مهندسی

 نامشخص 8-15 دوشنبه 10 2ریاضی عمومی 

 بابک فدایی 8-15 دوشنبه 10 برنامه نویسی کامپیوتر

 بابک فدایی 8-15 پنج شنبه 10 1مقاومت مصالح 

 پویان فدایی   10 پروژه سازه های فوالدی

 پویان فدایی   10 آرمهپروژه سازه های بتن 

 پویان فدایی   10 روشهای اجرای ساختمان

 پویان فدایی   10 پروژه راهسازی

 بابک فدایی   5 تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

 اردشیر فدایی   5 کارآموزی

 کارشناسی پیوسته مکانیک

 نامشخص 8-15 سه شنبه 10 معادالت دیفرانسیل

 نامشخص 8-15 دوشنبه 10 2ریاضی عمومی 

 بابک فدایی 8-15 چهارشنبه 10 ارتعاشات مکانیکی

 بابک فدایی 8-15 دوشنبه 10 برنامه نویسی کامپیوتر

 بابک فدایی 8-15 پنج شنبه 10 1مقاومت مصالح 

 بابک فدایی 8-15 جمعه 10 دینامیک ماشین

 بابک فدایی   2 پروژه پایانی 

 بابک فدایی   2 (1کارآموزی )

 بابک فدایی   2 (2کارآموزی )

 کارشناسی نا پیوسته ساخت و تولید ماشین ابزار

 نامشخص 8-15 سه شنبه 10 معادالت دیفرانسیل

 نامشخص 8-13 چهارشنبه 10 آمار و احتمال مهندسی



 نامشخص 8-15 دوشنبه 10 2ریاضی عمومی 

 بابک فدایی   2 پروژه

 بابک فدایی   2 کارآموزی

 ناپیوسته مکانیک خودروکارشناسی 

 نامشخص 8-15 سه شنبه 10 معادالت دیفرانسیل

 نامشخص 8-13 چهارشنبه 10 آمار و احتمال مهندسی

 بابک فدایی 8-15 چهارشنبه 10 ارتعاشات 

 بابک فدایی   2 پروژه

 بابک فدایی   2 کارآموزی

 کاردانی کامپیوتر

 نامشخص   5 پروژه

 نامشخص   5 کارآموزی

 کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته

 نامشخص   5 پروژه

 نامشخص   5 کارآموزی

 کارشناسی پیوسته کامپیوتر

 نامشخص   5 (97و بعد  97پروژه )ورودی قبل 

 نامشخص   5 (97و بعد  97کارآموزی )ورودی قبل 

 کارشناسی پیوسته روانشناسی

 احمدی 8-13 شنبه 20 (1روانشناسی کودکان با  نیازهای ویژه )

 رضایی 8-13 دوشنبه 20 (1آسیب شناسی روانی )

مهشید آقاجان  8-13 سه شنبه 20 روانشناسی شخصیت
 بیک

 عمومی

 فرخ 8-13 یکشنبه 20 1معارف 

 فرخ 8-13 دوشنبه 20 2معارف 

 فراهانی 13-18 سه شنبه 20 تاریخ اسالم

 نامشخص 13-18 دوشنبه 20 متون اسالمی

 حسنی 13-18 دوشنبه 20 )برادران(دانش خانواده 

 حسنی 13-18 سه شنبه 20 اخالق اسالمی

 یحیی زاده 13-19 سه شنبه  20 فارسی عمومی

 عربعامری 8-13 یکشنبه 20 دفاع مقدس

 نامشخص 9-12 سه شنبه 20 دانش خانواده )خواهران(

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

 


