
 دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر  98-99 دوم ت نیمسال برنامه امتحانا         

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

 شنبهیک

8/4/99 
 ارزش های دفاع مقدس  

 

 شنبهدو

9/4/99 
 دانش خانواده    

 

 شنبه سه 

10/4/99 

  ITاصول طراحی کامپایلر 

 مبانی جبر علوم

 نرم افزار 2فیزیک 

طراحییی کییامپیوتری سیسییتت دی یتییال 

IT  

 معماری کامپیوتر نرم افزار

 ار ارشد نرم افزارمهندسی نرم افز

 ITمعماری نرم افزار ارشد 

 ریزپردازنده علوم

 طراحی سیستت نرم افزارو تحلیل 

 ITمدیریت پروژه های فناوری 

 

 

 شنبه 

14/4/99 

 ITمدارهای منطقی 

 علوم 2ریاضی 

 مبانی داده کاوی نرم افزار

 

  ITت ارت الکترونیکی 

 بهینه سازی پویا علوم
 

 

 شنبهیک    

15/4/99 

  ITیزپردازنده ر

 ITریاضیات مهندسی 

 برنامه سازی پیشرفته نرم افزار

 مبانی آنالیز ریاضی علوم

 نظریه زبان و ماشین نرم افزار
 شبکه های کامپیوتری نرم افزار

 

 شنبه دو

16/4/99 

 

  IT 2ریاضی 

 مبانی احتمال علوم

 اصول سیستت عامل علوم

سیسیتت هییای اطالعیات مییدیریت نییرم 

 افزار 

 
 

 شنبه سه

17/4/99 
   

 

 شنبه چهار

18/4/99 

   ITزبان عمومی 

  ITمباحث ویژه 

 پایگاه داده علوم 

 ITمدارهای الکتریکی 

  ITیکپارچه سازی کاربرد سازمانی

 مدارهای الکتریکی نرم افزار

 شبکه های پیچیده پویا ارشد نرم افزار

  ITهای پیشرفته ارشد هامنیت شبک

 علوم مبانی منطق و نظریه م موعه

 مبانی بازیابی اطالعات نرم افزار

 

 شنبه

21/4/99 

  ITپایگاه داده 

 برنامه سازی پیشرفته علوم

پیییاده سییازی سیسییتت هییای پایگییاه داده 

 نرم افزار

 نرم افزار 2ریاضی 

  ITسیستت عامل 

 طراحی الگوریتت علوم 

 طراحی الگوریتت نرم افزار

 هوش مصنوعی علوم

 

 شنبهیک

22/4/99 

  ITبرنامه سازی پیشرفته 

 نظریه محاسبه علوم

 مبانی رایانش امن

 

  ITمباحث پیشرفته ارشد 

 تحلیل و سیستت های داده ح یت ارشد نرم افزار

 سیگنال و سیستت نرم افزار

 

 شنبهدو

23/4/99 

 

 

 

  ITاقتصاد مهندسی 

 مبانی ماتریس و جبر خطی 

 زبان عمومی علوم 

 روش ارائه نرم افزار

 

 نبهشسه 

24/4/99 

 

 اصول فناوری اطالعات

 اقتصاد مهندسی علوم
  زبان عمومی نرم افزار

 

 شنبهچهار

25/4/99 

 

  IT 2فیزیک 

 مبانی ترکیبیات علوم

 هوش مصنوعی نرم افزار

  ITطراحی الگوریتت 

 اصول طراحی نرم افزار علوم

 معادالت دیفرانسیل علوم

  IT معماری سازمانی ارشد

 م افزارداده کاوی ارشد نر

 ریاضیات مهندسی نرم افزار

 طراحی زبان های برنامه سازی نرم

 

 شنبهدو

17/6/99 

 1831آزمایشگاه شبکه  کامپیوتری 

 
 کارگاه برنامه نویسی متلب 

 

 شنبهسه 

18/6/99 

 1833آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

 1832آزمایشگاه مهندسی نرم افزار
 

 1832کارگاه کامپیوتر  

 1831ر کارگاه کامپیوت

 

 شنبه چهار

19/6/99 

 1832آزمایشگاه سیستت عامل 

 1833آزمایشگاه سیستت عامل  

 1832آزمایشگاه ریزپردازنده

 1833آزمایشگاه ریزپردازنده 

 سمینار ارشد نرم افزار

  ITسمینار ارشد 

 

 

 آموزش دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر


