
 

 مقطع کارشناسی  97-98برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 

 
 امتحانمکان  نام استاد نام درس امتحاننوبت  تاریخ امتحان

 شنبه

22/10/97 

 طبقه اول 112 دکتر مزینی            الکترونیک دیجیتال صبح 8

 طبقه اول 117 آشتیانیدکتر             هاطراحی شی گرای سیستم بعدازظهر 2

 

 شنبهیک

23/10/97 

 طبقه اول 112 دکتر زارع پور           اینترنت اشیا صبح 8

 

 بعدازظهر 2

 1سیستم عامل 

 سازی پیشرفتهبرنامه

 افزارافزار/نرمهم طراحی سخت

 دکتر شریفی          

 دکتر اعتمادی          

 دکتر فالحتی          

 طبقه اول 113

 طبقه اول 117

 طبقه اول 112

 

 دوشنبه

24/10/97 

 سیمهای بیمبانی شبکه صبح 8

 افزارروشهای رسمی در مهندسی نرم

 دکتر برقی          

 دکتر عبداالهی          

 طبقه اول 112

 طبقه اول 117

 مدارهای الکتریکی بعدازظهر 2

 های خبرههوش مصنوعی  و سیستم

 دکتر برنگی          

 دکتر پیله ور          

 )زیرزمین(-121و  -122

 )زیرزمین(-119و -118

 شنبهسه

25/10/97 

 هاها و سیستمسیگنال صبح 8

 طراحی بازیهای کامپیوتری

 دکتر محمدی          

 دکتر مینایی          

 طبقه اول 113

طبقه اول 117  

 چهارشنبه

26/10/97 

 

 صبح 8

 هاها و الگوریتمساختمان داده

 

 هاتحلیل و طراحی الگوریتم

 دکتر رحمانی -

 دکتر اعتمادی -

 دکتر نادری         

 )زیرزمین(-122

 طبقه اول 113

 طبقه اول 112

 طبقه اول 113 دکتر حکمی          مهندسی اینترنت بعدازظهر 2

 شنبه

29/10/97 

 طبقه اول 113 دکتر زارع پور          روش پژوهش و ارائه صبح 11

 طبقه اول 117 دکتر آنالویی          های کامپیوتریشبکه بعدازظهر2

 

 شنبهیک

30/10/97 

 طبقه اول 113 دکتر فالحتی          دیجیتال  طراحی کامپیوتری سیستم صبح 8

 

 بعدازظهر 2

 اصول طراحی کامپایلر

 

 

 مدار منطقی

 دکترپارسا -

 دکترخنجری -

 

 دکترجاهدمطلق                -

 بیت الهیدکتر  -

 طبقه اول 117

 )زیرزمین( -118

 

 طبقه اول 113

 )زیرزمین(-122

 

 شنبهدو

1/11/97 

 

 

 صبح 8    

 معماری کامپیوتر

 

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 دکتر سریانی         

 

 دکتر ترکمان رحمانی    -   

 دکتر موحدی    -   

 دکتر انتظاری     -   

 طبقه اول 117

 

 اولطبقه  112

 طبقه اول 116

 طبقه اول 113

 طبقه اول 113 دکتر آشتیانی         افزارمهندسی نرم بعدازظهر 2

 شنبهسه

2/11/97 

نویسی کامپیوتر )مخصوص مبانی برنامه صبح 8

 های غیر از کامپیوتر(رشته

  مهندس قاسمی .مهندس عزیزجاللی

 هندس ظهیرپورم.  مهندس ترکاشون
 زیرزمینطبقه اول و 

 چهارشنبه

3/11/97 

 طبقه اول 117 دکتر محمدی          مبانی بینائی کامپیوتر صبح 8

 113و  112 مهندس مشحون          ریزپردازنده و زبان اسمبلی بعدازظهر 2


