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

 

 شنبه

81/1/1141 

 

   1111آزمایشگاه مدارمنطقی)هوش(

 1111آزمایشگاه مدارمنطقی)هوش( 
 1111(  ITکارگاه برنامه نویسی متلب)

( 1118کارگاااه برنامااه نویساای ه)شاار ته)

 گروه ب

کارگاااه برنامااه نویساای ه)شاار ته گااروه  

 ( گروه الف1111)

 

 یکشنبه

89/1/1141 

 

 (1118آزمایشگاه س)ستم عامل )

 (1111آزمایشگاه س)ستم عامل )

آزمایشاااگاه مااادار الکتریکااای و    )نااار     

 1118ا زار(

آزمایشاااگاه ماااادار الکتریکااای و   )ناااار    

 1111ا زار(

آزمایشاااگاه مسندسااای نااار  ا زار)نااار   

   1118ا زار(

آزمایشاااگاه مسندسااای نااار  ا زار)نااار   

 1111ا زار(

 

 

 دوشنبه

14/1/1141 

 

 
 1111آزمایشگاه شبکه کامپ)وتری 

 1118آزمایشگاه شبکه کامپ)وتری 

 1118آزمایشگاه مدار منطقی)نر  ا زار(

 1111آزمایشگاه مدار منطقی)نر  ا زار(

 

 

 سه شنبه

11/1/1141 

 

 
 1111آزمایشگاه مدار   الکتریکی و   )هوش(

  1111آزمایشگاه مدار الکتریکی و   )هوش(

 1118آزمایشگاه ریزهردازنده 

 1111آزمایشگاه ریزهردازنده 

 

 

 شنبه    

1/1/1141 
 انقالب اسالمی   اخالق اسالمی   تاریخ تحل)لی صدر اسال 

 

 یکشنبه

1/1/1141 

 

 1اندیشه اسالمی 
   8اندیشه اسالمی 

 تفس)ر موضوعی قرآن
 دانش خانواده  

 

 دوشنبه

1/1/1141 

 

 معماری کامپ)وتر)هوش(

 معماری کامپ)وتر)نر  ا زار(

 ریزهردازنده )علو (

 مبانی ترک)ب)ات)علو (
 (ITتجارت الکترون)کی)

 

 سه شنبه

7/1/1141 

 

 ساختمان داده )علو (
 )هوش(گروه الف 8ریاضی 

 )نر  ا زار)گروه ب 8 )زیک 

  ITمباحث ویژه   

 س)گنال و س)ستم )نر  ا زار(

امن)اااب شااابکه ه)شر ته)ارشاااد  

 مدیریب(

 الگوریتم های ه)شر ته)غ)رایرانی(

 

 چسارشنبه

1/1/1141 

 

 1111زبان تخصصی)هوش(

 1118زبان تخصصی )نر  ا زار( 

 هوش مصنوعی ) علو (

 هوش مصنوعی ) نر  ا زار(
 

 شبکه های ه)چ)ده هویا)ارشد نر (

الگاااااوریتم هاااااای هاااااوش   

 ی)ارشدهوش(عجم

 

 شنبه

11/1/1141 

 معادالت دیفرانس)ل)علو (

 مبانی علو  ریاضی)علو (

 ر(گروه ب)نر  ا زا8ریاضی 

 ریاض)ات گسسته)هوش(گروه الف

 نظریه محاسبه علو 

  ITاصول  ناوری اطالعات 

 طراحی زبان های برنامه سازی )نر  ا زار(

  ITمبانی رایانش امن 

 معماری نر  ا زار)ارشد مدیریب(

 یادگ)ری ماش)ن)غ)ر ایرانی(

 

 یکشنبه

18/1/1141 

 

 نظریه زبان و ماش)ن)هوش(

 طراحی الگوریتم ها)نر  ا زار(

 بس)نه سازی هویا)علو (

 ه)اده سازی س)ستم هایگاه داده)نر  ا زار(
 

 

 الگوریتم های ه)شر ته )ارشد نر (

 

 دوشنبه

11/1/1141 

 

  
  ITریزهردازنده 

 هوش مصنوعی ه)شر ته ) ارشد هوش(

 

 سه شنبه

11/1/1141 
 ) علو ( 1ریاضی 

 )هوش( گروه الف8 )زیک 

 ی بازیابی اطالعات )نر  ا زار(مبان
 امتحان ترب)ب بدنی

 ITمدیریب هروژه  ناوری اطالعات

 چسارشنبه

11/1/1141 

مباااااانی و کاربردهاااااای هاااااوش  

 مصنوعی)هوش(

 )علو ( 8ریاضی 

 اصول طراحی نر  ا زار) علو (

 مبانی داده کاوی )نر  ا زار(

 ریاض)ات گسسته )نر  ا زار(گروه ب

 

 ریب(داده کاوی )ارشد مدی

 هایگاه داده ه)شر ته)غ)رایرانی(



 آموزش دانشکده دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر 0411-0410 دومرنامه امتحانات نیمسال ب

 

 

 شنبه

11/1/1141 

 

   تعط)ل رسمی

 

 شنبهیک

19/1/1141 

 

 مبانی  جبر ) علو (

 آمار و احتماالت مسندسی )نر  ا زار(

 برنامه سازی ه)شر ته )هوش(گروه الف

 اصول س)ستم های عامل ) علو (

  ITاصول طراحی کامپایلر 

 شبکه های کامپ)وتری)نر  ا زار(

یکپارچاااه ساااازی کاربردهاااای   

  ITسازمانی 

 هایگاه داده ه)شر ته )ارشد نر (

 شنبهدو

84/1/1141 

 

 برنامه سازی ه)شر ته )علو (

برنامه سازی ه)شار ته)نر  ا زار(گاروه   

 ب

 اقتصاد مسندسی ) علو (

 س)ستم های مدیریب اطالعات) نر  ا زار(
 

 معماری سازمانی)ارشد مدیریب(

 شد هوش(ب)نایی کامپ)وتر) ار

 شنبهسه 

81/1/1141 
 

 

 معادالت دیفرانس)ل ) هوش(  

 الگوریتم های تقریبی)غ)ر ایرانی(

 چسارشنبه

88/1/1141 

 مبانی منطق و نظریه مجموعه) علو (

 تحل)ل و طراحی س)ستم)نر  ا زار(

 زبان عمومی )هوش( گروه الف

 زبان عمومی )نر  ا زار( گروه ب

 نر  ا زار(برنامه نویسی دستگاهسای س)ار)

  IT هایگاه داده 

 هایگاه داده ) علو (

 زبان عمومی ) علو (

 

 یکشنبه 

8/1/1141 
 هروژه کارشناسی هایان نامه ارشد 

 

 


