
 امپیوتر دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی ک 99-1400  اولبرنامه امتحانات نیمسال    

 14-16 11-13 9-11    اریخت -روز
18-16 

9/10/99 
 آزمایشگاه مدارمنطقی نرم افزار

 ITازمایشگاه مدار منطقی 
 آزمایشگاه شبکه نرم افزار  ITآزمایشگاه ریزپردازنده 

 گروه بمبانی کارگاه 

  گروه الفمبانی کارگاه 

10/10/99 
 کارگاه برنامه نویسی متلب نرم 

 

 آزمایشگاه سیستم عامل 

 

 گروه بکارگاه عمومی  

 گروه الف کارگاه عمومی

آزمایشگگگ اا گای گگگاا    ا 

 ITها 

 شنبه 

20/10/99 

 

 ساختمان داده علوم

 گروه ب 1ریاضی 

 پایگاه داده نرم افزار

 ITنظریه زبان 

 گروه الف  1فیزیک 

 علوم 1ریاضی 

 ساختمان داده نرم

 ITساختمان داده 

 

 شنبه یک

21/10/99 

 رم افزارن 1مباحث ویژه 

اصووول موودیریب و برنامووه ریووزی 

 ITراهبردی 

 1تربیب بدنی  اصول سیستم های کامپیوتری علوم
 

 شنبه و    

22/10/99 

 

 

 

 
 زبان های برنامه سازی علوم

 

 

 شنبه سه 

23/10/99 

 

 مدار منطقی علوم

 مدار منطقی نرم افزار

 ریزپردازنده نرم افزار

  ITروش ارائه و پژوهش 

 علومفیزیک عمومی 

 ITمعماری کامپیوتر 

 

 شنبه چهار

24/10/99 

 رم افزارن -مهندسی نرم افزار

 گروه ب  1فیزیک 

 جبر خطی عددی علوم

 گروه الف 1ریاضی 
 

 

 شنبه

27/10/99 

 

 علوم 3ریاضی 

 

 

  
 شبکه های کامپیوتری علوم

  ITشبکه های کامپیوتری 

آمگگگار و  االتگگگا    گگگ   

  فز ر

 ITآمار و  االتا   

 شنبه و

29/10/99 

طراحووی سیسووتم هووای کووامپیوتری 

 دیجیتال نرم افزار

 گروه ب مبانی کامپیوتر 

 گروه الفمبانی کامپیوتر 

 کامپایلر علوم

 اصول طراحی کامپایلر نرم افزار

 مبانی کامپیوتر علوم

 ITسیگنال و سیستم 

 

 شنبهسه 

30/10/99 
 

 زبان تخصصی نرم افزار

  ITزبان تخصصی 
 

 

 شنبهچهار

1/11/99 

 

 

 مبانی آنالیز عددی علوم

 طراحی شئی گرا نرم افزار
 شبیه سازی علوم

 

 

 شنبه

4/11/99 

 

 مهندسی اینترنب نرم افزار

  ITمبانی داده کاوی 

 گرافیک کامپیوتری علوم

 ITتحلیل و طراحی سیستم 

 فارسی عمومی علوم

 گروه بفارسی عمومی 

 گروه الففارسی عمومی 

 

 شنبهیک

5/11/99 

 

  ی  ظ یه محاسبه علو مبا
 معادالت دیفرانسیل نرم افزار

 ITمعادالت دیفرانسیل 
 نرم افزار ریاضی علوم

 

 شنبه و

6/11/99 

 

 ITهوش مصنوعی 

 

 مباحثی در علوم کامپیوتر  علوم

 سیستم عامل نرم افزار

 

 
 

 شنبهسه 

7/11/99 

 

 تاریخ تحلیلی

 

 فلسفه اخالق
 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

 ب اسالمیانقال

 

 شنبه چهار

8/11/99 

 

 1اندیشه اسالمی 

 

 تفسیر موضوعی قرآن

 2اندیشه اسالمی 
 دانش خانواده و جمعیب

 

 

 آموزش    شکدا فناوری  طالعا  و مهندسی کامپیوت 


