
 دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر  98-99برنامه امتحانات نیمسال اول          

    تاریخ -روز
18-16 

 شنبه

07/10/98 
  1832کارگاه نرم افزار

 1831 پایگاه داده آزمایشگاه 

 

 1831آزمایشگاه سیستم عامل 

 1832آزمایشگاه سیستم عامل 

  1831 2آزمایشگاه فیزیک

 

 یکشنبه

8/10/98 
 

 1834 2آزمایشگاه فیزیک

 کارگاه برنامه نویسی متلب

 1832ه آزمایشگاه شبک

 1833آزمایشگاه شبکه 

 

 دوشنبه 

9/10/98 
  1832آزمایشگاه پایگاه داده  

 1832 2آزمایشگاه فیزیک

 

 

 شنبه سه 

10/10/98 

 1831آزمایشگاه ریزپردازنده 

 1832آزمایشگاه ریزپردازنده 

 1833آزمایشگاه مدار منطقی 

 1834آزمایشگاه مدار منطقی 
 

 

 چهارشنبه

11/10/98 
 1833 2زیکآزمایشگاه فی

 1835 2آزمایشگاه فیزیک 

 1833کارگاه کامپیوتر

 1831آزمایشگاه مدار منطقی 

 1832آزمایشگاه مدار منطقی 

 1836 2آزمایشگاه فیزیک 

 

 یکشنبه 

15/10/98 

 

 اصول سیستم های کامپیوتری علوم

 نرم افزار 1فیزیک 

 ITفارسی عمومی 

 3ریاضی 

 سیستم های توزیعی ارشد نرم افزار

 مدیریت راهبردی فناوری اصول 

 علوم 1ریاضی 

 ساختمان داده نرم افزار

 

 شنبهدو

16/10/98 

 

 

 داده کاوی ارشد

 مهندسی نرم افزار 

 ITآمار و احتماالت 

  1تربیت بدنی 

 ITنظریه زبان و ماشین 

 کامپیوتری شبیه سازی

 کامپایلر نرم افزار

 

 شنبهسه 

17/10/98 
   

 

 شنبهچهار

18/10/98 

 ر علوم کامپیوترمباحثی د

 فارسی عمومی نرم افزار

 IT 1ریاضی 

 ساختمان داده علوم

 ITزبان تخصصی 

 بازیابی پیشرفته اطالعات ارشد

 فارسی عمومی علوم

 آمار و احتماالت نرم افزار

 طراحی شئی گرا نرم افزار

 

 شنبه

21/10/98 

 گرافیک علوم

 ITسیگنال و سیستم 

 مهندسی اینترنت نرم افزار

 مدار منطقی علوم

 سیستم عامل پیشرفته ارشد

 فیزیک عمومی علوم

 زبان های برنامه سازی علوم

 

 شنبهیک

22/10/98 

 ریاضیات گسسته نرم افزار

  ITریاضیات گسسته 

  ITمعماری 

 ITشبکه های کامپیوتری 
 ریزپردازنده نرم افزار

 

 شنبهدو

23/10/98 

 

  

 مدار منطقی نرم افزار

 ITه روش پژوهش و ارائ

 معماری نرم افزار ارشد

 

 شنبهسه 

24/10/98 

 

 کامپایلر علوم
 مبانی آنالیز عددی

 مباحث ویژه نرم افزار
 شبکه های کامپیوتری علوم

 

 شنبهچهار

25/10/98 

 

 مبانی کامپیوتر نرم افزار

 ITهوش مصنوعی 

  IT 1فیزیک 

 شبکه های کامپیوتری پیشرفته ارشد

 مباحث ویژه ارشد نرم افزار

 ITادالت دیفرانسیل مع

 پایگاه داده نرم افزار

 مبانی علوم ریاضی

 زبان تخصصی نرم افزار

 

 شنبه

28/10/98 
 جبر خطی عددی

 ITمبانی داده کاوی 

 نرم افزارهای ریاضی

 طراحی کامپیوتری سیستم دیجیتال نرم

 مبانی نظریه محاسبه

 

 معادالت دیفرانسیل نرم افزار

 

 شنبهیک

29/10/98 

 م افزارنر 1ریاضی 

 ITمبانی کامپیوتر 

 ITتحلیل و طراحی سیستم 

 شبکه های اجتماعی ارشد

 سیستم های تصمیم یار ارشد نرم افزار

 ITساختمان داده 

 مبانی کامپیوتر علوم

 سیستم عامل نرم افزار

 

 شنبهدو

30/10/98 
 انقالب اسالمی  اخالق اسالمی تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 

 شنبهسه 

1/11/98  
 1ه اسالمی اندیش

 تفسیر موضوعی قرآن

 2اندیشه اسالمی 
 دانش خانواده و جمعیت

 

 


