
7:45-9:159:15-10:4510:45-12:1513:30-1515:30-1717:30-19

فيزيک بدن انسان گروه 1 دکتر نصيرايی استاتيک گروه 1 دکتر بستان شيرين 88
مقدم - دکتر معينی - دکتر ايمانی 110

تدريسيار استاتيک گروه 1 88

تدريسيار استاتيک گروه 2 88فيزيک بدن انسان گروه 2 دکتر نبئی 110استاتيک گروه 2 دکتر شفيعيان 88

الکترومغناطيس دکتر نصيرايی مقدم

راديولوژی گروه 1 دکتر تفضلی 11

طراحی درمهندسی پزشکی دکتر ابوالفتحی - 
دکتر شفيعيان

مقاومت مصالح دکتر بستان شيرين

الکترونيک 1 گروه 2 مهندس دليرروی فرد 8استاتيک گروه 1 دکتر بستان شيرين 7

تدريسيار استاتيک گروه 1 7استاتيک گروه 2 دکتر شفيعيان 7

تدريسيار استاتيک گروه 2 7راديولوژی گروه 1 دکتر تفضلی 11

راديولوژي گروه 1 دكتر تفضلي 7

شيمي فيزيك پليمرها دكتر اسكندري 

تدريسيار فيزيک بدن انسان گروه 1 110خواص مواد1 گروه 2 دکتر کارخانه 66

تدريسيار فيزيک بدن انسان گروه 2  مهندس 
دوستوندی 110

تدريسيار فيزيک بدن انسان گروه 3 110

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی دکتر احمدی الکترونيک 1 گروه 1 دکتر احمدی 30
پژوه 1

خواص مواد1 گروه 1 دکتر کارخانه 5خواص مواد1 گروه 1 دکتر کارخانه 5

 DSP پردازش سيگنالهای ديجيتالی مقدماتی
دکتر الماس گنج

راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلی 6

مديريت گروه 1 دکتر آذرنوش - دکتر شعبانی روش تحقيق و گزارش نويسی گروه 1 20طراحی اجزاء در بيومکانيک دکتر کاتوزيان
3

تدريسيار الکترونيک1 مهندس پزشکپور راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلی 7
گروه 1 6

تدريسيار الکترونيک1 مهندس پزشکپور الکترونيک 1 گروه 1 دکتر احمدی 8
گروه 1 8

شيمی کاربردی بيومتريالها2 : آلی وبيوشيمی ترموديناميک دکتر اسکندری
دکتر ربيعی

مباني زيست سازگاري و آزمونهاي بيولوژيكي راديولوژي گروه 2 دكتر تفضلي 7
دكتر كارخانه

مديريت گروه 1 دكتر آذرنوش - دكتر توانبخشي گروه 2 مهندس حضرتي 25
شعباني 4

1 دكترالكترونيك 1 گروه 1 دكتر احمدي 5 روش تحقيق و گزارش نويسي گروه
2 روحي

هيدروژل و كاربرد آن در مهندسي پزشكيهيستو پاتوايمنوامبريولوژي  دكتر كشوري
دكتر جويبار

فيزيک بدن انسان گروه 1 دکتر نصيرايی استاتيک گروه 1 دکتر بستان شيرين 88
مقدم - دکتر معينی - دکتر ايمانی 110

فيزيک بدن انسان گروه 2 دکتر نبئی 110استاتيک گروه 2 دکتر شفيعيان 88

الکترومغناطيس دکتر نصيرايی مقدم

راديولوژی گروه 1 دکتر تفضلی 11

DSP حل تمرين

تدريسيار الکترونيک 2 مهندس نوذری

DSP حل تمرين

تدريسيار الکترونيک 2 مهندس نوذری

طراحی درمهندسی پزشکی دکتر ابوالفتحی - 
دکتر شفيعيان

مقاومت مصالح دکتر بستان شيرين

تدريسيار توانبخشی گروه 1 16

تدريسيار توانبخشی گروه 1 4

تدريسيار توانبخشی گروه 1 3

تدريسيار توانبخشی گروه 1 3

تدريسيار توانبخشی گروه 1 25

تدريسيار توانبخشی گروه 1 8

تدريسيار ديناميک مهندس فقيهی ديناميک در مهندسی پزشکی دکتر رستمی

بيومکانيک در اجزاء طراحی تدريسيار

وشنبه

مهندسي 
پزشكي 98

بيوالكتريك 97

بيوالكتريك 96

بيوالكتريك 95

بيومكانيك 97

96 بيومكانيك

استاتيک گروه 3  دکتر روحی  88

استاتيک گروه 3  دکتر روحی  88

رياضی عمومی 2

ارتعاشات دکتر هاشمی

خواص مواد1 گروه 1 دکتر کارخانه 2

ابزاردقيق و اندازه گيری دکتر احمدی پژوه

بيومتريال 95

بيوالكتريك 96

بيوالكتريك 95

بيومكانيك 95

الکترونيک 1 گروه 1 دکتر احمدی 6

مبانی انتقال حرارت و جرم دکتر نبئی 3راديولوژی گروه 1 دکتر تفضلی 7

بيومكانيك 97

بيومكانيك 96

بيومكانيك 95

راديولوژی گروه 1 دکتر تفضلی 3

توانبخشی گروه 1 دکتر عرشی 3

تدريسيار خواص مواد1 گروه 1 مهندس 
کريمی 66

مخابرات آنالوگ و ديجيتال دکتر قاسمی

الکترونيک 2 مهندس دليرروی فرد

الكترونيك 2 مهندس دليرروي فرد

معادالت ديفرانسيل

ديناميک در مهندسی پزشکی دکتر رستمی

تدريسيار خواص مواد1 گروه 1 مهندس 
کريمی 5

تدريسيار الکترومغناطيس گروه 2 مهندس 
قاسمی

آمارحياتی دکتر ساويز 5

فيزيک بدن انسان گروه 3 مهندس سلطانی  
110

توانبخشي گروه 1 دكتر عرشي 4

توانبخشی گروه 1 دکتر عرشی 3

تجزيه و تحليل سيستمها دکتر فالح

ميکروپروسسور دکتر الماس گنجتصويرنگاری پيشرفته دکتر نصيرايی مقدم

بيومتريال 95

راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلی 3

راديولوژی گروه 1 دکتر تفضلی 6

بيورباتيک دکتر احمدی پژوه

توانبخشي گروه 1 دكتر عرشي 25

راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلی 11

توانبخشی گروه 1 دکتر عرشی 16

روش تحقيق و گزارش نويسی گروه 2 دکتر 
روحی 1

طراحی به کمک کامپيوتر مهندس صالحی 
پور     17:30 - 15:30

معادالت ديفرانسيل

مديريت گروه 1 دكتر آذرنوش - دكتر 
شعباني 2

راديولوژی گروه 1 دکتر تفضلی 3

تصويرنگاري پيشرفته دكتر نصيرايي مقدم 

روش تحقيق و گزارش نويسی گروه 1 دکتر 
روحی 1

الكترونيك 1 گروه 1 دكتر احمدي 8

ميکروپروسسور دکتر الماس گنج

تدريسيار مدارهای الکتريکی 2

الکترونيک 1 گروه 2  مهندس دليرروی فرد 
30

تدريسيار الکترونيک1 مهندس پزشکپور 
گروه 1 30

روش تحقيق و گزارش نويسي گروه 1 دكتر 
روحي 2

مديريت گروه 1 دكتر آذرنوش - دكتر 
شعباني 6

مدارهای الکتريکی 2 دکتر فالح

بيوالكتريك 96

طراحی درمهندسی پزشکی دکتر ابوالفتحی - 
دکتر شفيعيان

بيوالكتريك 95

مهندسي 
پزشكي 98
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بيوالكتريك 97

يكشنبه

بيومتريال 97

بيومتريال 96

مباني انتقال حرارت و جرم دكتر نبئي 3

شنبه

مهندسي 
پزشكي 98

بيوالكتريك 97

بيومتريال 97

بيومكانيك 96

پردازش سيگنالهاي ديجيتالي مقدماتي 
DSP دكتر الماس گنج

مکانيک سياالت دکتر فتورائی

مباني انتقال حرارت و جرم دكتر نبئي 11

راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلی 11

استاتيک گروه 3  دکتر روحی  7

خواص مواد1 گروه 1 دکتر کارخانه 66

بيومكانيك 97

مقدمه اي بر زيست سلولي و مولكولي دكتر 
ايماني

7 تفضلی دکتر 1 گروه 3راديولوژی نبئی دکتر جرم و حرارت انتقال مبانی

تصويرنگاری پيشرفته دکتر نصيرايی مقدمراديولوژی گروه 1 دکتر تفضلی 6

3 عرشی دکتر 1 گروه توانبخشی

توانبخشی گروه 1 دکتر عرشی 16

تصويرنگاري پيشرفته دكتر نصيرايي مقدم 

توانبخشی گروه 1 دکتر عرشی 3

توانبخشي گروه 1 دكتر عرشي 4بيورباتيک دکتر احمدی پژوه

بيومتريال 96

زيست مواد 2 دكتر سلوك 

روش تحقيق و گزارش نويسي گروه 1 دكتر 
روحي 27

تدريسيار فيزيک پزشکی گروه 4 مهندس 
رضايی فر 110

روش تحقيق و گزارش نويسی گروه 2 دکتر 

تدريسيار ترموديناميک الكترونيك 1 گروه 2 مهندس دليرروي فرد 8

الکترونيک 1 گروه 2  مهندس دليرروی فرد 
6

مباني بايوممز دكتر جويبار

تدريسيار استاتيک گروه 3 7

الكترونيك 1 گروه 2 مهندس دليرروي فرد 5

تدريسيار الکترومغناطيس گروه 1 مهندس 
شفيع خانی

مديريت گروه 1 دکتر آذرنوش - دکتر شعبانی 
6

توانبخشي گروه 2 مهندس حضرتي 8

توانبخشي گروه 1 دكتر عرشي 8

خواص مواد 2 دکتر حاجی زاده

تدريسيار استاتيک گروه 3 88

مباني مهندسي بافت دكتر حاجي زاده 

روش تحقيق و گزارش نويسی گروه 1 دکتر 
روحی 11

تدريسيار مخابرات

روش تحقيق و گزارش نويسی گروه 2 دکتر 
روحی 11

روش تحقيق و گزارش نويسي گروه 2 دكتر 
روحي 2



استاتيک گروه 1 دکتر بستان شيرين 7

استاتيک گروه 2 دکتر شفيعيان 7

راديولوژی گروه 1 دکتر تفضلی 11

راديولوژي گروه 1 دكتر تفضلي 7

شيمي فيزيك پليمرها دكتر اسكندري 

مباني مهندسي بافت دكتر حاجي زاده 
2 مهندس كارگاه آزمونهاي بيولوژيكي گروه

صادقي

خواص مواد1 گروه 2 دکتر کارخانه 66

فيزيک بدن انسان گروه 3 مهندس سلطانی  
110

تدريسيار خواص مواد1 گروه 2 مهندس 
کريمی 5

زبان تخصصی گروه 1 دکتر آذرنوش 14

 DSP پردازش سيگنالهای ديجيتالی مقدماتی
دکتر الماس گنج

راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلی 6

زبان تخصصی گروه 1 دکتر آذرنوش 3

مدارهای الکتريکی 1 مهندس سلطانی

طراحی اجزاء در بيومکانيک دکتر کاتوزيان

راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلی 7

زبان تخصصی گروه 1 دکتر آذرنوش 5

شيمی کاربردی بيومتريالها2 : آلی وبيوشيمی 
دکتر ربيعی

راديولوژي گروه 2 دكتر تفضلي 7

توانبخشي گروه 2 مهندس حضرتي 25

الكترونيك 1 گروه 1 دكتر احمدي 5

هيستو پاتوايمنوامبريولوژي  دكتر كشوري

هيدروژل و كاربرد آن در مهندسي پزشكي 
دكتر جويبار

كارگاه  تجهيزات عمومي دكتر نفيسي 19     
13 - 15:30  

تدريسيار مدارهای الکتريکی 1 مهندس شيخ 
حسينی

زبان تخصصی گروه 1 دکتر آذرنوش 9

الكترونيك 1 گروه 2 مهندس دليرروي فرد 8

كارگاه  تجهيزات عمومي دكتر نفيسي 13       15:30 - 13

زبان تخصصی گروه 1 دکتر آذرنوش 7

زبان تخصصي گروه 1 دكتر آذرنوش 10

تدريسيار الکترونيک1  گروه 2 مهندس 
نوذری  8

توانبخشي گروه 1 دكتر عرشي 25

توانبخشي گروه 1 دكتر عرشي 8

بيومکانيک در اجزاء طراحی تدريسيار

تدريسيار تجزيه تحليل سيستمها

الکترونيک 2 مهندس دليرروی فرد

تدريسيار الکترونيک 1 گروه 2 مهندس 
نوذری 6

كارگاه  تجهيزات عمومي دكتر نفيسي 10      
الكترونيك 1 گروه 2 مهندس دليرروي فرد 5 15:30 - 13

الکترونيک 1 گروه 2  مهندس دليرروی فرد 
30

تدريسيار الکترونيک1 گروه مهندس نوذری  8

تدريسيار الکترونيک 1 گروه 2 مهندس تدريسيار مقدمه ای برمهندسی پزشکی
نوذری 30

الکترونيک 1 گروه 2  مهندس دليرروی فرد 
6

تجهيزات عمومي دكتر نفيسي 13       12:15 - 91:15تدريسيار مباني انتقال حرارت 11

تدريسيار مبانی انتقال حرارت و جرم 3

مدارهای الکتريکی 2 دکتر فالح

الكترونيك 2 مهندس دليرروي فرد

چهارشنبه

مهندسي 
پزشكي 98

بيوالكتريك 97

بيوالكتريك 96

بيوالكتريك 95

بيومكانيك 97

بيومكانيك 96

بيومكانيك 95

بيومتريال 97

بيومتريال 96

بيومتريال 95

سه شنبه

مهندسي 
پزشكي 98

بيوالكتريك 97

بيوالكتريك 96

بيوالكتريك 95

بيومكانيك 97

بيومكانيك 96

بيومكانيك 95

بيومتريال 97

بيومتريال 96

بيومتريال 95

د

بيومتريال 96

بيومتريال 95

بيومكانيك 96

بيومتريال 97

سيستمهای اندازه گيری دکتر ابوالقتحیبيومكانيك 95

خواص مواد1 گروه 1 دکتر کارخانه 66

استاتيک گروه 3  دکتر روحی  7مکانيک سياالت دکتر فتورائی

طراحی درمهندسی پزشکی دکتر ابوالفتحی - 
دکتر شفيعيان

مباني انتقال حرارت و جرم دكتر نبئي 3

تجهيزات عمومی دکتر نفيسی 7       12:15 - 91:15

تجهيزات عمومی دکتر نفيسی 2       12:15 - 91:15

خواص مواد1 گروه 1 دکتر کارخانه 2

پردازش سيگنالهاي ديجيتالي مقدماتي 
DSP دكتر الماس گنج

تجزيه و تحليل سيستمها دکتر فالح

تجهيزات عمومی دکتر نفيسی 29       12:15 - 91:15تدريسيار ابزار دقيق و اندازه گيری

مدارهای الکتريکی 1 مهندس سلطانی

تدريس يار ارتعاشات دکتر هاشمیالکترونيک 1 گروه 1 دکتر احمدی 6

رياضی عمومی 2

کارگاه  تجهيزات عمومی دکتر نفيسی 3       15:30 - 13

ابزاردقيق و اندازه گيری دکتر احمدی پژوه

فيزيولوژي مغزو شناخت دكتر حيدري 

7 تفضلی دکتر 1 گروه 3راديولوژی نبئی دکتر جرم و مبانی انتقال حرارت 3 عرشی دکتر 1 گروه توانبخشی

مباني بايوممز دكتر جويبار

تدريسيار آمارحياتی

مباني زيست سازگاري و آزمونهاي 
بيولوژيكي دكتر كارخانه

كارگاه آزمونهاي بيولوژيكي گروه 1 دكتر 
سلوك

مباني انتقال حرارت و جرم دكتر نبئي 11

آمارحياتی دکتر ساويز 5

روحی 20

روش تحقيق و گزارش نويسي گروه 2 دكتر 
روحي 27

الکترونيک 1 گروه 2 مهندس دليرروی فرد 8

زيست مواد 2 دكتر سلوك 

کارگاه  تجهيزات عمومی دکتر نفيسی 3         15:30 - 13تجهيزات عمومی دکتر نفيسی 3       12:15 - 91:15

توانبخشي گروه 2 مهندس حضرتي 8

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی دکتر احمدی 
پژوه 1

مقدمه اي بر زيست سلولي و مولكولي دكتر 
ايماني

مدارهای الکتريکی 1 مهندس سلطانی

راديولوژی گروه 1 دکتر تفضلی 11

تدريسيار الكترونيك 1 گروه مهندس نوذري تجهيزات عمومي دكتر نفيسي 2       12:15 - 91:15تدريسيار مباني انتقال حرارت 3
5 

تدريسيار مکانيک سياالت مهندس حائری

الكترونيك 1 گروه 1 دكتر احمدي 8

خواص مواد 2 دکتر حاجی زاده

ترموديناميک دکتر اسکندری

راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلی 11

الکترونيک 1 گروه 1 دکتر احمدی 30

مخابرات آنالوگ و ديجيتال دکتر قاسمی

تدريسيار مکانيک سياالت مهندس حائری

خواص مواد1 گروه 1 دکتر کارخانه 5خواص مواد1 گروه 1 دکتر کارخانه 5

راديولوژی گروه 2 دکتر تفضلی 3

الکترونيک 1 گروه 1 دکتر احمدی 8

زبان تخصصی گروه 1 دکتر آذرنوش 1

تدريسيار مدارهای الکتريکی 1 مهندس شيخ 
حسينی

تدريسيار مدارهای الکتريکی 1 مهندس شيخ 
حسينی

تدريسيار خواص مواد1 گروه 2 مهندس 
کريمی 66


