
 آموزش دانشکده دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر 1400-1401اول رنامه امتحانات نیمسال ب

 

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

 

 شنبه

18/10/1400 
 ITآزمایشگاه سیستم عامل   

 کارگاه عمومی   الف

 کارگاه عمومی )ب(

 2آزمایشگگگگگگگگگاه  ی یگگگگگگگگ  

آزمایشگاه  ی یگ     )هوش(1834

 نرم ا  ار 2

 کارگاه برنامه نویسی متلب نرم ا  ار

 

 یکشنبه

19/10/1400 
 1832کارگاه مبانی کامپیوتر)ب( ITآزمایشگاه ری پردازنده   (1834کارگاه مبانی کامپیوتر الف)

 

 

 دوشنبه

20/10/1400 

 1832آزمایشگاه مدارمنطقی و معماری 

 1831آزمایشگاه مدار منطقی و معماری 

 آزمایشگاه شبکه  نرم ا  ار

 
  ITآزمایشگاه پایگاه داده 

 

 

 

 سه شنبه

21/10/1400 

 زبان های برنامه سازی علوم

  ITال و سیستم سیگن

 1832 ارسی عمومی )گروه ب( 

 علوم 1ریاضی عمومی 

 1834)گروه الف( 1ریاضی عمومی 

 مبانی نظریه محاسبه   علوم

 مباحث پیشر ته )ارشد مدیریت(

 علوم شناختی )ارشد هوش(

 بازیابی پیشر ته اطالعات)ارشد نرم(

 چهارشنبه

22/10/1400 

 

  ITاصول مدیریت راهبردی 

 کامپایلر نرم ا  ار اصول طراحی

 گرا ی  کامپیوتری   علوم

 مهندسی اینترنت    نرم ا  ار
 تربیت بدنی

مگگگگگگگگگدارهای الکتریکگگگگگگگگگی و 

 1834الکترونیکی

مگگگگگگگگگدارهای الکتریگگگگگگگگگ  و  

 1832الکترونیکی

 

 شنبه    

25/10/1400 

 نرم ا  ار ریاضی    علوم

  ITنظریه زبان و ماشین 

 جبر خطی عددی    علوم

  ی ی  عمومی علوم

 مبانی احتمال   علوم

سیسگگگم عامگگگل پیشر ته)ارشگگگد  

 مدیریت(

 رایانش تکاملی)ارشد هوش(

 مهندسی نرم ا  ار پیشر ته)ارشدنرم(

 یکشنبه

26/10/1400 

 طراحی شئی گرا   نرم ا  ار

 مهندسی نرم ا  ار      نرم ا  ار

 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی)الف(

 آمار و احتمال )هوش(

 سیل ) نرم ا  ار(معادالت دیفران

 1832)ب(  1ریاضی 

 

 دوشنبه

27/10/1400 
  مباحثی در علوم کامپیوتر   علوم 

 

 سه شنبه

28/10/1400 

 

 شبکه های کامپیوتری    علوم

  ITشبکه های کامپیوتری    

 جبر خطی کاربردی   نرم ا  ار

 جبر خطی کاربردی   هوش

 مبانی آنالی  عددی   علوم

  ارسی عمومی     علوم

 ITروش پژوهش و ارائه   

 

 چهارشنبه

29/10/1400 

 پایگاه داده    نرم ا  ار

 طراحی کامپیوتری سیستم دیجیتال نرم ا  

 )گروه الف( 1 ی ی  

 ) گروه ب( 1 ی ی  

مدلسگگگگگگگگگازی و تحلیگگگگگگگگگل 

 شبکه)ارشدمدیریت(

 یادگیری ماشین )ارشد هوش(

 سیستم های توزیع شده)ارشد نرم(

 

 شنبه

2/11/1400 
  IT تحلیل و طراحی سیستم 

 کامپایلر    علوم

 ساختمان داده  نرم ا  ار

 ساختمان داده هوش 

 مدارهای منطقی    علوم

 سیستم عامل    نرم ا  ار

 

 

 یکشنبه

3/11/1400 

 علوم کامپیوتری    شبیه سازی 

 ITمبانی داده کاوی  

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  علوم

 1834مومی ) گروه الف(  ارسی ع

 نرم ا  ار  1مباحث ویژه 

مبگگانی کگگامپیوتر و برنامگگه سگگازی 

 )ب(

 

 

 دوشنبه

4/11/1400 

 

  ITهوش مصنوعی  

 ری پردازنده   نرم ا  ار

 اصول سیستم های کامپیوتری  علوم

 1834مدار منطقی ) هوش(

 (1832مدار منطقی نرم ا  ار)

 مبانی آنالی  ریاضی   علوم

یشگگگر ته )ارشگگگد شگگگبکه هگگگای پ

 مدیریت(

 شبکه های عصبی ) ارشد هوش(

 داده کاوی ) ارشد نرم ا  ار(

 

 سه شنبه

5/11/1400 
 انقالب اسالمی اخالق اسالمی تاریخ تحلیلی صدر اسالم  

 

 چهارشنبه

6/11/1400 
 1اندیشه اسالمی 

  2اندیشه اسالمی 

 تفسیر موضوعی قرآن
 دانش خانواده

 

 سه شنبه

12/11/1400 

 

   یل پروژه های کارشناسی  تحو

 

 


