
 یوتر دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپ 99-1400 دومبرنامه امتحانات نیمسال    

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

 دوشنبه

31/3/1400 
 آزمایشگاه ریزپردازنده نرم افزار کارگاه برنامه نویسی پیشرفته گروه ب 

 

 سه شنبه

1/4/1400 
 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار ITآزمایشگاه شبکه کامپیوتری  

 

 چهارشنبه

2/4/1400 
 برنامه نویسی پیشرفته الف کارگاه آزمایشگاه سیستم عامل نرم افزار 

  ITکارگاه برنامه نویسی متلب 

 شنبه

5/4/1400 

 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 
 انقالب اسالمی اخالق اسالمی

 

 یکشنبه

6/4/1400 
 1اندیشه اسالمی 

 2اندیشه اسالمی 

 تفسیر موضوعی قرآن
 دانش خانواده

 

 دوشنبه

7/4/1400 

 پایگاه داده علوم

 IT اصول فناوری اطالعات

 روش پژوهش نرم افزار

 ITسیستم عامل 

 تحلیل و طراحی الگوریتم علوم

 گروه ب  2ریاضی 

 

 شبکه پیچیده پویا ارشد نرم

 الگوریتم هوش جمعی ارشد هوش 

 سه شنبه

8/4/1400 

 مبانی ترکیبیات علوم

 سیگنال و سیستم نرم افزار

 هوش مصنوعی علوم

 ITمبانی رایانش امن 

 گروه الف 2فیزیک 

 نی داده کاوی نرم افزارمبا

 

 داده کاوی ارشد مدیریت 

 چهارشنبه

9/4/1400 
   

 

 شنبه

12/4/1400 

  ITپایگاه داده 

 ریزپردازنده علوم

 مبانی بازیابی اطالعات نرم افزار

 نظریه زبان و ماشین نرم افزار

  ITطراحی سیستم های دیجیتال 

 گروه ب 2فیزیک 

 مبانی جبر علوم

 ه گروه الفبرنامه سازی پیشرفت

 

 الگوریتم های پیشرفته ارشد نرم

 بینایی کامپیوتر ارشد هوش

 یکشنبه

13/4/1400 
 علوم 2ریاضی 

 بهینه سازی پویا علوم

 ITمدیریت پروژه های فناوری 
 سیستم های اطالعات مدیریت نرم

 

 معماری نرم افزار ارشد مدیریت

 دوشنبه

14/4/99 
   

 

 سه شنبه

15/4/1400 

 نظریه محاسبه علوم

 تحلیل و طراحی سیستم نرم افزار

 مدارهای الکتریکی نرم افزار

  ITمدارهای الکتریکی 

 معادالت دیفرانسیل علوم

 ITمباحث ویژه 

 

 چهارشنبه

16/4/1400 
 مبانی علوم ریاضی علوم

  ITتجارت الکترونیکی 

 پیاده سازی سیستم پایگاه داده نرم افزار

 ریاضیات گسسته الف

 اضیات گسسته بری

تحلیللو و سیمللتم داده هللای 

 ارشد نرم  یمحج

 ارشد هوش  1مباحث ویژه 

 شنبه

19/4/1400 

 اصول طراحی نرم افزار علوم

 طراحی زبان های برنامه سازی نرم

 معماری کامپیوتر نرم

  ITاقتصاد مهندسی 

 مبانی ماتریس و جبر خطی علوم

 ITاصول و طراحی کامپایلر

 د مدیریتارش سازمانیمعماری 

 برنامه سازی پیشرفته گروه ب

 یکشنبه

20/4/1400 
 زبان عمومی الف اقتصاد مهندسی علوم برنامه سازی پیشرفته علوم

 

 دوشنبه

21/4/1400 
 

 طراحی الگوریتم نرم افزار

  ITطراحی الگوریتم 

 مبانی آنالیز ریاضی

 هوش مصنوعی نرم افزار

 پایگاه داده پیشرفته ارشد نرم

پیشلرفته ارشلد  هوش مصنوعی

 هوش

 سه شنبه

22/4/1400 

 شبکه های کامپیوتری نرم افزار

 زبان عمومی گروه ب
   ITیکپارچه سازی کاربرد سازمانی 

امنیت شلبکه پیشلرفته ارشلد 

 مدیریت

 ITریزپردازنده و زبان اسمبلی 

 چهارشنبه

23/4/1400 

 اصول سیستم عامل علوم

 زبان عمومی علوم

 ریاضیات مهندسی نرم

 ITضیات مهندسی ریا

 مبانی منطق و نظریه مجموعه

 گروه الف 2ریاضی 

 فزار سمینار ارشد نرم

 سمینار ارشد هوش مصنوعی

 سمینار ارشد مدیریت 

 آموزش دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر


