
 آموزش دانشکده دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر 1401-1402اول ت نیمسال رنامه امتحاناب

 

 

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

 

 شنبه    

17/10/1401 

 1831    )هوش(آزمایشگاه معماری

 1832   )هوش(آزمایشگاه معماری
 کارگاه مبانی کامپیوتر)هوش( 

 

 یکشنبه

18/10/1401 

 کارگاه برنامه نویسی متلب)نرم(

 1834)هوش(   2آزمایشگاه فیزیک 

 1835)هوش(   2آزمایشگاه فیزیک 

 1832آزمایشگاه معماری)نرم(   

 1833آزمایشگاه معماری)نرم(  
 کارگاه عمومی)ب نرم(

 

 دوشنبه

19/10/1401 

  1832)نرم(   2گاه فیزیک شآزمای

 1833)نرم(   2گاه فیزیک شآزمای

 کارگاه مبانی کامپیوتر)نرم(

 IT   1831گاه ریز پزدازنده شآزمای

 IT   1832گاه ریز پزدازنده شآزمای
 

 

 شنبه سه

20/10/1401 

 1832گاه شبکه)نرم(   شآزمای

 1833گاه شبکه)نرم(   شآزمای
  

 

 

 چهارشنبه

21/10/1401 

 IT   1831 آزمایشگاه پایگاه داده

   IT   1832 آزمایشگاه پایگاه داده

 کارگاه عمومی)الف هوش(

  

 

 

 شنبه

24/10/1401 

 الیز عددی )علوم(نمبانی آ

 ریز پردازنده)هوش(

 حی پایگاه داده)نرم(اصول طرا

 وتر)ب(یمبانی کامپ

شبکه های کامپیوتری پیشرفته)ارشد 

  اطالعات( 

 نرم افزار ریاضی)علوم(

اصووووووول سیسووووووت  هووووووای 

 کامپیوتری)علوم(

 

 

 یکشنبه

25/10/1401 

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی)علوم(

 )الف(1فیزیک 

 مبانی داده کاوی )فناوری اطالعات(

 ی)هوش(آمار و اطالعات مهندس

 ر های الکتریکی)نرم(امد

 رایانش تکاملی)ارشد هوش(

 

 

 دوشنبه

26/10/1401 

 

 طراحی و تحلیل الگوریت  ها)علوم(

 طراحی الگوریت  ها)هوش(

 ی برنامه سازی)علوم(ازبان ه

 )نرم(1مباحث ویژه 

سیسووووت  عاموووول پیشرفته)ارشوووود 

 اطالعات(

 مدار منطقی)علوم(

 اصول طراحی کامپایلر)نرم(

 های توزیع شده)ارشد نرم( سیست 

 

 سه شنبه

27/10/1401 

 )ب(1ریاضی عمومی 

  مندار منطقی)هوش(

 جبر خطی کاربردی)نرم(

 زبان فارسی)الف(

 شبکه های عصبی)ارشد هوش(

 

 

 چهارشنبه

28/10/1401 

 مبانی احتمال)علوم(

 اصول مدیریت)فناوری اطالعات(

 شبکه های کامپیوتر)هوش(

 سیست  های عامل)نرم(

 مباحثی در علوم)علوم(

 مهندسی نرم افزار)ارشد نرم(

 

 شنبه

01/11/1401 

 )علوم(1ریاضی 

 معادالت دیفرانسیل)نرم(

 علوم شناختی)ارشد هوش( 

طراحووی کووامپیوتری سیسووت  هووای 

 دیجیتال)نرم(

 مبانی کامپیوتر)الف(

 مباحث پیشرفته)ارشد اطالعات(

 مدار الکتریکی)هوش(

 شبیه سازی کامپیوتر)علوم(

 

 یکشنبه

02/11/1401 

 مبانی ماتریس ها و جبر خطی)علوم(

 )ب(1فیزیک 

 بازیابی اطالعات)نرم(

 )هوش(1مهندسی نرم افزار 

شووبکه هووای کامپیوتری)فنوواوری 

 اطالعات(

 بازیابی پیشرفته)ارشد نرم(

 

 دوشنبه

03/11/1401 

 ی نظریه محاسبه)علوم(مبان

 ساختمان های داده)نرم(

 ارشد نرم(پایگاه داده توزیعی)

 مهندسی اینترنت)نرم(

 ساختمان ها داده)هوش(
 زبان فارسی)علوم(

 

 سه شنبه

04/11/1401 

 کامپایلر)علوم(

 )الف(1ریاضی عمومی 

 داده کاوی)ارشد نرم(

 یادگیری ماشین)ارشد هوش(

 روش پژوهش و ارائه)نرم(

 زبان فارسی)ب(

 کامپیوتری)علوم( شبکه های

 روش پژوهش و ارائه)هوش(

 

 

 هارشنبهچ

05/11/1401 

 فیزیک عمومی )علوم(

 جبر خطی کاربردی)هوش(

 مبانی آنالیز ریاضی)علوم(

 نظریه زبان ها و ماشین ها)نرم افزار(

 مهندسی نرم افزار)نرم افزار(

 مدار های منظقی)نرم افزار(

مدل سازی و تحلیول هوای شوبکه 

 های اجتماعی)ارشد مدیریت(

 

 


