
 

 

 دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر براساس آخرین تغییرات  279برنامه نهایی امتحانات نیمسال دوم 

 

 11-11 11-11 9-11    تاریخ -روز
81-81 

 شنبه 

11/03/98 

 کارگاه برنامه نویسی متلب
 3311آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 

 3311آزمایشگاه مهندسی نرم افزار 

 3311آزمایشگاه ریزپردازنده 

 1833آزمایشگاه ریزپردازنده 

 

 3311آزمایشگاه سیستم عامل 

 3311آزمایشگاه سیستم عامل 

 

 ه یکشنب

12/03/98 

 

 3313 شبکهزمایشگاه آ

 3311 شبکهزمایشگاه آ

  3313 گروه الفکامپیوتر کارگاه 

 3311 گروه الفکارگاه کامپیوتر 
 

 

 شنبه

81/30/21 

 

 گروه ب 1فیزیک 

 

 نظریه زبان ها و ماشین ها نرم افزار

 طراحی الگوریتم علوم کامپیوتر

 IT   اقتصاد مهندسی

 الفگروه برنامه سازی پیشرفته 

 علوم   نظریه محاسبه

 

 یکشنبه

82/30/21 
 شبکه های کامپیوتری نرم افزار

 تجارت الکترونیکی

 مبانی ماتریس

 سیستم های مدیریت اطالعات نرم افزار

 زبان خارجه علوم

 

 دوشنبه

93/30/21 
 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 تفسیر موضوعی قرآن

 تفسیر موضوعی نهج البالغه
 انقالب اسالمی 

 

 شنبهسه 

98/30/21 
 3اندیشه اسالمی 

 اخالق اسالمی

  1اندیشه اسالمی 
 دانش خانواده

 

 چهارشنبه

99/30/21 
  مدیریت فناوری اطالعات ارشد ITکامپایلر

 

 شنبه

92/30/21 

 

 IT   ریزپردازنده

 معماری سازمانی ارشد
  

 

 شنبهیک

92/30/21 

 

 
 IT  یکپارچه سازی سازمانی

 رم افزارن  زبان های برنامه سازی

 برنامه سازی پیشرفته علوم کامپیوتر

 

 

 شنبهدو

97/30/21 

 

 
 طراحی الگوریتم نرم افزار

 و علوم هوش مصنوعی نرم افزار

 ITطراحی الگوریتم 

گروه الفزبان خارجه   

 

 شنبهسه 

91/30/21 

 ITمباحث ویژه 

 گروه ب 1ریاضی 

 مبانی منطق و نظریه

 ریزپردازنده علوم کامپیوتر
 تربیت بدنی

 

 شنبهچهار

92/30/21 

 نرم افزار پیاده سازی پایگاه داده

 شبکه پیشرفته ارشد

 بازیابی اطالعات نرم افزار

 IT  مدیریت پروژه

 وهش نرم افزارژروش ارائه پ

 ITریاضیات مهندسی 

 مبانی ترکیبیات

 

 شنبه

38/30/21 

 IT  اصول فناوری اطالعات

 گروه ببرنامه سازی پیشرفته 

 ی نرم افزارمعمار

 مبانی جبر علوم کامپیوتر

 سیستم عامل علوم کامپیوتر

 گروه الف 1فیزیک 

 ITسیستم عامل 

 

 شنبهیک

39/30/21 
 

 تحلیل و طراحی سیستم نرم افزار

 مبانی داده کاوی
 علوم کامپیوتر 1ریاضی 

 بهینه سازی پویا

 

 شنبهدو

30/30/21 

 مبانی آنالیز ریاضی

 امنیت شبکه ارشد

 اده علوم کامپیوترپایگاه د

 مبانی رایانش امن 

 ریاضی مهندسی نرم افزار

 گروه الف 1ریاضی 

 IT طراحی سیستم های دیجیتال

 

 

 شنبهسه 

30/30/21 

 گروه بزبان خارجه 

 مبانی احتمال علوم کامپیوتر
  

 

 شنبهچهار

32/30/21 

 IT    پایگاه داده

 معادالت دیفرانسیل علوم کامپیوتر

 م افزارمدار الکتریکی نر

 سیگنال سیستم نرم افزار

 ITمدارهای الکتریکی

 گروه الفمدار منطقی 

 اقتصاد مهندسی علوم کامپیوتر

 اصول طراحی نرم افزار علوم

 




