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فيزيولوژی گروه 3 دکتر کشوریفيزيولوژی گروه2 دکتر کشوریفيزيولوژی گروه1 دکتر کشوریمهندسی پزشکی 99

مقدمه ای برمهندسی پزشکی دکتر نصيرايی مقدم، رياضيات مهندسی دکتر فالحاستاتيک گروه 1 دکتر صادق نژاد
تدريس يار مواد مهندسی1 گروه 1 مهندس رياضيات مهندسی علوم پايهآمارعلوم پايهدکتر شفيعيان، دکتر ايمانی

رضا کريمی صوفلو

دکترمدار1 گروه 1 دکتر فالح بيومتريالها1 کاربردی شيمی
زاده حاجی

تدريس يار استاتيک گروه1  مهندس ترکاشوند

تدريس يار مقدمه گروه 1 مهندس قاسمی

مهندسسيستمهای کنترل خطی دکتر توحيدخواه 2 الکترونيک يار تدريس
پزشکپور

دکتر محاسباتی هوش بر ای مقدمه
سيدصالحی

نويسی گروه 2  گزارش و تحقيق روش
قاسمی دکتر

سيگنال دکتر بخدادی

استاتيک گروه 1 دکتر صادق نژاد

و کارايی شيمی کاربردی 1 دکتر حاجی زادهتوانبخشی گروه 1 دکتر عرشی خواص ارزيابی روشهای
اسکندری دکتر بيومتريالها

زيست مواد 1 دکتر نوریمواد مهندسی 2 دکتز نوری

مقدمه ای برمهندسی پزشکی دکتر نصيرايی مقدم، رياضيات مهندسی دکتر فالحاستاتيک گروه 1 دکتر صادق نژاد
تدريس يار استاتيک گروه1  مهندس ترکاشونددکتر شفيعيان، دکتر ايمانی

مکانيک سياالت دکتر فتورائیتدريس يار مقدمه گروه 1 مهندس قاسمی

اسکلتی-عضالنی مکانيک سياالت دکتر فتورائیرياضيات مهندسی دکترفالحتوانبخشی گروه 1 دکتر عرشی سيستمهای بيومکانيک
شيرين بستان دکتر

روشهای المان محدود دکتر روحی

مهندس 2 مصالح مقاومت يار تدريس
وند جليل

رباتيک مقدماتی دکتر رستمی

مهندستوانبخشی گروه 1 دکتر عرشی 2 الکترونيک يار تدريس
پزشکپور

دکتر محاسباتی هوش بر ای مقدمه
سيدصالحی

نويسی گروه 2  گزارش و تحقيق روش
قاسمی دکتر

سيگنال دکتر بخدادی

مباحث ويژه (روش هاي سنتز و ساخت داربست شيمی کاربردی 1 دکتر حاجی زادهتوانبخشی گروه 1 دکتر عرشی
تدريس يار مواد مهندسی1 گروه 1 مهندس مواد مهندسی 2 دکتز نوریهاي مهندسي بافت) دکتر حاجی زاده

رضا کريمی صوفلو

زيست مواد 1 دکتر نوریمبانی انتقال حرارت دکتر نبئیمکانيک سياالت دکتر فتورائیرياضيات مهندسی دکتر فالح

روشهای المان محدود دکتر روحیرباتيک مقدماتی دکتر رستمیمبانی انتقال حرارت دکتر نبئیبيومکاترونيک دکتر عرشیطراحی ارتزوپروتز دکتر بستان شيرينتوانبخشی گروه 1 دکتر عرشی

آناتومی گروه1 مهندس محمدیفيزيولوژی گروه 3 دکتر کشوریفيزيولوژی گروه2 دکتر کشوریفيزيولوژی گروه1 دکتر کشوریمهندسی پزشکی 99

آمارعلوم پايهمحاسبات عددی علوم پايهمحاسابات عددی علوم پايهراديولوژی گروه 2 دکتر تفضلیراديولوژی گروه 1 دکتر تفضلیاستاتيک گروه 2 دکتر شفيعيان

مهندس و ايمانی دکتر پزشکی فيزيک
سلطانی

آمار علوم پايهمدار1 گروه 3 مهندس سلطانیمدار1 گروه 2 مهندس سلطانی

آمار حياتی دکتر ساويزمواد مهندسی 1 دکتر کارخانه

آذرنوش و دکتر راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلیالکترونيک 2 دکتر احمدیمدارمنطقی مهندس سلطانی دکتر 1 گروه مديريت
شعبانی

) ( کد ارشد )  بهينه سازی زيستی ( آشوب
دکتر جعفری

تدريس يار الکترونيک 1 مهندس نوذری

آمارحياتی دکتر ساويزپردازش تصوير دکتر آذرنوش ( کد ارشد )

روش تحقيق وگزارش نويسی گروه1 دکتر زبان تخصصی گروه 1 دکتر معينیراديولوژی گروه 1 دکتر تفضلیاستاتيک گروه 2 دکتر شفيعيان
روحی

آذرنوش و دکتر شيمی کاربردی بيومتريالها2 دکتر ربيعیراديولوژی گروه1 دکتر تفضلیتوانبخشی گروه 2  دکتر احمدی پژوه دکتر 1 گروه مديريت
شعبانی

مباحث ويژه (ريز سامانه هاي الکترومکانيکي 
تدريس يار الکنرونيک1 مهندس نوذریزيست پزشکي(بايوممز)) دکتر جويبار

کاربرد آن در راديولوژی گروه2 دکتر تفضلیاستاتيک گروه 2 دکتر شفيعيان و هيدروژلها مبانی
جويباری دکتر پزشکی مهندسی

روش تحقيق و گزارش نويسی گروه1 دکتر 
روحی

آمارحياتی دکتر ساويزمدار1 گروه 3 مهندس سلطانیمدار1 گروه 2 مهندس سلطانیترموديناميک دکتر اسکندری

زبان تخصصی گروه 1 دکتر معينی

آذرنوش و دکتر راديولوژی گروه2 دکتر تفضلیمقاومت مصالح 2 دکتر ابوالفتحیترموديناميک دکتر اسکندری دکتر 1 گروه مديريت
شعبانی

روش تحقيق و گزارش نويسی گروه 1 دکتر 
روحی

تدريس يار الکنرونيک1 مهندس نوذری

مدار1 گروه 3 مهندس سلطانیمدار1 گروه 2 مهندس سلطانیراديولوژی گروه1 دکتر تفضلیتوانبخشی دکتر احمدی پژوه

آذرنوش و دکتر پردازش تصوير دکتر آذرنوش ( کد ارشد )الکترونيک 2 دکتر احمدیتوانبخشی گروه 2 دکتر احمدی پژوه دکتر 1 گروه مديريت
شعبانی

آمارحياتی دکتر ساويز

) ( کد ارشد ) کنترل مدرن دکتر احمدی پژوهمدارمنطقی مهندس سلطانی بهينه سازی زيستی ( آشوب
دکتر جعفری

مبانی مدلسازی در سيستمهای 
بيولوژيک دکتر جويبار

دکتر داروسازی های سامانه مهندسی
معينی

مباحث ويژه (مباني هيدروژلها و کاربرد آنها شيمی کاربردی 2 دکتر ربيعی
در مهندسي پزشکي ) دکتر جويبار

مباحث ويژه (ريز سامانه هاي الکترومکانيکي 
تدريس يار الکترونيک 1 مهندس نوذریزيست پزشکي(بايوممز)) دکتر جويبار

روش تحقيق و گزارش نويسی گروه 1 دکتر زبان تخصصی گروه 1 دکتر معينیمواد مهندسی 1 دکتر کارخانهترموديناميک دکتر اسکندری
روحی

توانبخشی گروه 2 دکتر احمدی پژوه

آذرنوش و دکتر کنترل اتوماتيک دکتر کاتوزيانراديولوژی گروه1 دکتر تفضلیتوانبخشی گروه 2 دکتر احمدی پژوه دکتر 1 گروه مديريت
شعبانی

آمارحياتی  دکتر ساويز

مباحث ويژه (ريز سامانه هاي الکترومکانيکي مدار1 گروه 3 مهندس سلطانیراديولوژی گروه 2 دکتر تفضلیترموديناميک دکتر اسکندری
زيست پزشکي(بايوممز)) دکتر جويبار

مدار1 گروه 2 مهندس سلطانی

آناتومی گروه 2 مهندس محمدیمهندسی پزشکی 99

1استاتيک گروه 1 دکتر صادق نژاد گروه مهندسی رياضيات يار تدريس
فالح دکتر

مقدمه ای برمهندسی پزشکی دکتر نصيرايی مقدم، 
تدريس يار استاتيک گروه 2  مهندس رياضيات مهندسی علوم پايهمحاسبات عددی علوم پايهدکتر شفيعيان، دکتر ايمانی

زهرا رمضانی

دکترتوانبخشی گروه 1 دکتر عرشی بيومتريالها1 کاربردی شيمی
زاده حاجی

مهندس شيخ  2 مدارگروه يار تدريس
حسينی

تدريس يار مدارگروه 3 مهندس شيخ حسينی

دکترپديده های بيوالکتريکی دکتر ساويزسيستمهای کنترل خطی دکتر توحيدخواه محاسباتی هوش بر ای مقدمه
سيدصالحی

سيگنال دکتر بخدادی

استاتيک گروه 1 دکتر صادق نژاد

و کارايی شيمی کاربردی 1 دکتر حاجی زادهتوانبخشی گروه 1 دکتر عرشی خواص ارزيابی روشهای
اسکندری دکتر بيومتريالها

زيست مواد 1 دکتر نوریمواد مهندسی 2 دکتر نوری

1 گروه مهندسی رياضيات يار تدريس
فالح دکتر

مقدمه ای برمهندسی پزشکی دکتر نصيرايی مقدم، 
دکتر شفيعيان، دکتر ايمانی

مهندس شيخ  3 مدارگروه يار تدريس
حسينی

تدريس يار استاتيک گروه 2  مهندس تدريس يار مدارگروه 4 مهندس شيخ حسينی
زهرا رمضانی

مکانيک سياالت دکتر فتورائی

1توانبخشی گروه 1 دکتر عرشی گروه مهندسی رياضيات يار تدريس
فالح دکتر

اسکلتی-عضالنی مکانيک سياالت دکتر فتورائی سيستمهای بيومکانيک
شيرين بستان دکتر

روشهای المان محدود دکتر روحیرباتيک مقدماتی دکتر رستمی

مهندس شيخ  3 مدارگروه يار تدريس
حسينی

تدريس يار مدارگروه 4 مهندس شيخ حسينی

دکترتوانبخشی گروه 1 دکتر عرشی محاسباتی هوش بر ای مقدمه
سيدصالحی

سيگنال دکتر بخدادی

مباحث ويژه (روش هاي سنتز و ساخت داربست شيمی کاربردی 1 دکتر حاجی زاده
زيست مواد 1 دکتر نوریمواد مهندسی 2 دکتز نوریهاي مهندسي بافت) دکتر حاجی زاده

گروهتوانبخشی گروه 1 دکتر عرشی مهندسی رياضيات يار تدريس
فالح 1دکتر

مبانی انتقال حرارت دکتر نبئیمکانيک سياالت دکتر فتورائی

روشهای المان محدود دکتر روحیرباتيک مقدماتی دکتر رستمیمبانی انتقال حرارت دکتر نبئیبيومکاترونيک دکتر عرشیطراحی ارتزوپروتز دکتر بستان شيرين

مهندس شيخ توانبخشی گروه 1 دکتر عرشی 3 مدارگروه يار تدريس
حسينی

تدريس يار مدارگروه 4 مهندس شيخ حسينی

آناتومی گروه 3 مهندس محمدیفيزيولوژی گروه 3 دکتر کشوریفيزيولوژی گروه2 دکتر کشوریفيزيولوژی گروه1 دکتر کشوریمهندسی پزشکی 99

آمارعلوم پايهمحاسبات عددی علوم پايهمحاسابات عددی علوم پايهراديولوژی گروه 2 دکتر تفضلیراديولوژی گروه 1 دکتر تفضلیتوانبخشی گروه 2 دکتر احمدی پژوه

بيوالکتريک 96

مهندسی پزشکی 98

بيوالکتريک 97

بيوالکتريک 97

بيومتريال 96

بيومکانيک 97

دوشنبه

مهندسی پزشکی 98

بيومتريال 97

بيوالکتريک 96

بيومتريال 96

بيومکانيک 96

بيومتريال 96

بيومکانيک 97

بيوالکتريک 96

يکشنبه

شنبه

                                       برنامه هفتگی نيمسال اول 1400 -1399                        99/06/05

بيومکانيک 96

بيوالکتريک 97

مهندسی پزشکی 98

بيومکانيک 97

بيومتريال 97

بيومتريال 97

بيومکانيک 96



مهندساستاتيک گروه 2 دکتر شفيعيان و ايمانی دکتر پزشکی فيزيک
سلطانی

تدريس يار مواد مهندسی1 گروه 2 مهندس آمار علوم پايهمدار1 گروه 3 مهندس سلطانیمدار1 گروه 2 مهندس سلطانی
رضا کريمی صوفلو

2 مهندس مواد مهندسی 1 دکتر کارخانه گروه مدار1 يار تدريس
نوروزی

تدريس يار توانبخشی گروه 1 مهندس قريبآمارحياتی  دکتر ساويز

) ( کد ارشد ) تدريس يار مدارمنطقی مهندس خياطیراديولوژی گروه 2 دکتر تفضلیالکترونيک 2 دکتر احمدیمدارمنطقی مهندس سلطانی بهينه سازی زيستی ( آشوب
دکتر جعفری

آمارحياتی دکتر ساويزپردازش تصوير دکتر آذرنوش ( کد ارشد )راديولوژی گروه 1 دکتر تفضلیاستاتيک گروه 2 دکتر شفيعيان

کاربرد آن در شيمی کاربردی بيومتريالها2 دکتر ربيعیراديولوژی گروه1 دکتر تفضلیتوانبخشی گروه 2  دکتر احمدی پژوه و هيدروژلها مبانی
جويباری دکتر پزشکی مهندسی

مباحث ويژه (ريز سامانه هاي الکترومکانيکي 
تدريس يار توانبخشی گروه 1 مهندس قريبزيست پزشکي(بايوممز)) دکتر جويبار

آمارحياتی دکتر ساويزمدار1 گروه 3 مهندس سلطانیراديولوژی گروه2 دکتر تفضلیاستاتيک گروه 2 دکتر شفيعيان

مدار1 گروه 2 مهندس سلطانیترموديناميک دکتر اسکندری

مدار1 گروه 3 مهندس سلطانیراديولوژی گروه2 دکتر تفضلیمقاومت مصالح 2 دکتر ابوالفتحیترموديناميک دکتر اسکندری

تدريس يار توانبخشی گروه 1 مهندس قريبمدار1 گروه 2 مهندس سلطانیراديولوژی گروه1 دکتر تفضلیتوانبخشی دکتر احمدی پژوه

) ( کد ارشد ) تدريس يار مدارمنطقی مهندس خياطیپردازش تصوير دکتر آذرنوش ( کد ارشد )الکترونيک 2 دکتر احمدیتوانبخشی گروه 2 دکتر احمدی پژوه بهينه سازی زيستی ( آشوب
دکتر جعفری

تدريس يار توانبخشی گروه 1 مهندس قريب

آمارحياتی دکتر ساويزکنترل مدرن دکتر احمدی پژوهمدارمنطقی مهندس سلطانی

مبانی مدلسازی در سيستمهای 
بيولوژيک دکتر جويبار

دکتر داروسازی های سامانه مهندسی
معينی

مباحث ويژه (مباني هيدروژلها و کاربرد آنها شيمی کاربردی 2 دکتر ربيعی
در مهندسي پزشکي ) دکتر جويبار

مباحث ويژه (ريز سامانه هاي الکترومکانيکي 
زيست پزشکي(بايوممز)) دکتر جويبار

تدريس يار مواد مهندسی1 گروه 2 مهندس 
رضا کريمی صوفلو

تدريس يار توانبخشی گروه 1 مهندس مواد مهندسی 1 دکتر کارخانهترموديناميک دکتر اسکندری
قريب ممبنی

توانبخشی گروه 2 دکتر احمدی پژوه

تدريس يار توانبخشی گروه 1 مهندس قريبآمارحياتی کتر ساويزمدار1 گروه 3 مهندس سلطانیکنترل اتوماتيک دکتر کاتوزيانراديولوژی گروه1 دکتر تفضلیتوانبخشی گروه 2 دکتر احمدی پژوه

مباحث ويژه (ريز سامانه هاي الکترومکانيکي راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلیترموديناميک دکتر اسکندری
زيست پزشکي(بايوممز)) دکتر جويبار

مدار1 گروه 2 مهندس سلطانی

مهندسی پزشکی 99

پزشکی مهندس تدريس يار مدار1 گروه 1 مهندس نوروزیمدار1 گروه 1 دکتر فالحرياضيات مهندسی دکتر فالح فيزيک يار تدريس
دوستوندی مهندس و فيروز

تدريس يار مقدمه گروه 3 مهندس بلندیتدريس يار آمارگروه 2  مهندس شيرانی

حسين مهندس 2 گروه مقدمه يار تدريس
زاده

مهندسی گروه 2 تدريس يار مدار1 گروه 1 دکتر فالح رياضيات تمرين حل
سلطانی حميد آقای

تدريس يار مقدمه گروه 4 مهندس آرمی

الهامپديده های بيوالکتريک دکتر ساويزبيوالکتريک 97 مهندس خطی کنترل يار تدريس
شمسی

حسينرياضيات مهندسی دکتر فالح مهندس 2 گروه مقدمه يار تدريس
زاده

تدريس يار توانبخشی گروه 2 دکتر احمدی تدريس يار آمارحياتی  مهندس شيرانیکارگاه تجهيزات گروه 1 دکتر نفيسیتدريس يار مکانيک سياالت مهندس حائری
پژوه

مهندسی گروه 2  رياضيات تمرين حل
سلطانی حميد آقای

تدريس يار مقدمه گروه 3 مهندس بلندی

تدريس يار مقدمه گروه 4 مهندس آرامی

آزمکانيک سياالت مهندس حائریتدريس يار ترموديناميک مهندی احسان محمدیتدريس يار مکانيک سياالت مهندس حائریآزمقاومت گروه 1 مهندس سعيد صالحیرياضيات مهندسی دکتر فالح

مهندسی گروه 2  آزمقاومت گروه 2 مهندس سعيد صالحی رياضيات تمرين حل
سلطانی حميد آقای

تدريس يار آمارحياتی مهندس شيرانیکارگاه تجهيزات گروه 1 دکتر نفيسیحفاظت دکتر نفيسیبيوالکتريک 96

مهندس حرارت انتقال  مبانی يار تدريس
استاجی

کارگاه تجهيزات گروه 1 دکتر نفيسی

مهندسی گروه 2  رياضيات مهندسی دکتر فالح رياضيات تمرين حل
سلطانی حميد آقای

مهندس حرارت انتقال  مبانی يار تدريس
استاجی

تدريس يارآمارحياتی مهندس شيرانیتدريس يار ترموديناميک مهندی احسان محمدی

کارگاه تجهيزات دکتر نفيسی

تجهيزات گروه 1 دکتر نفيسی

تجهيزات گروه 1 دکتر نفيسی
بيومکانيک 97

بيومتريال 96

بيوالکتريک 96

بيومکانيک 96

سه شنبه

بيومکانيک 96

بيومکانيک 97

تجهيزات گروه 1 دکتر نفيسی

چهارشنبه

تجهيزات گروه 1 دکتر نفيسی

بيومتريال 97

مهندسی پزشکی 98

بيوالکتريک 97

الکترونيک 1 مهندسی دليرروی فرد 18:30 - 15:30

الکترونيک 1 مهندسی دليرروی فرد 18:30 - 15:30

الکترونيک 1 مهندسی دليرروی فرد 18:30 - 15:30

مهندسی پزشکی 98

بيومتريال 96

بيومتريال 97

الکترونيک 1 مهندسی دليرروی فرد 18:30 - 15:30

طراحی توليد به کمک کامپيوتر مهندس صالحی پور 18:30 - 16:30

تجهيزات گروه 1 دکتر نفيسی


