برنامه نیمسال اول  97-98گروه مهندسی نرم افزار و مهندسی فناوری اطالعات و علوم کامپیوتر -ویرایش ()97/7/24

شنبه

8:00- 9:30

9:45 -11:15

11:30-13:00

اصول فناوری اطالعات
مهندس صالحی سنندجی406 -

اقتصاد مهندسی
مهندس صالحی سنندجی406 -

ریاضی عمومی1
دکتر هاشمی406-

8:00- 9:30

9:45 -11:15

11:30-13:00

13:00-14:00

14:00-15:30

مدیریت امنیت اطالعات
مهندس زندی406-
13:00-14:00

14:00-15:30

یکشنبه

دوشنبه

8:00- 9:30

9:45 -11:15

11:30-13:00

ساختمان داده ها
مهندس خضری406-

مباحث ویژه1
مهندس خضری406-

مباحث ویژه2
مهندس خضری-سایت

معادالت دیفرانسیل-دکتر عزیزی

معادالت دیفرانسیل-دکتر عزیزی

فیزیک1
آقای شکری401-

سیگنالها و سیستمها
مهندس قصری406-

9:45 -11:15

11:30-13:00

8:00- 9:30

چهارشنبه

پنجشنبه

مبانی رایانش امن
مهندس زندی406-
گرافیک کامپیوتری
مهندس محبوبی-سایت
15:45-17:15

یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی
مهندس محبوبی406-

محاسبات عددی -دکتر عزیزی

سه شنبه

15:45-17:15

نظریه زبانها و ماشین ها
مهندس خضری406-

سیستم عامل
مهندس خضری406-
فیزیک2
آقای شکری401-

8:00- 9:30

9:45 -11:15

روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب
(روش پژوهش و ارائه)
مهندس شیخ احمدی –سایت

برنامه سازی پیشرفته
مهندس شیخ احمدی -سایت

ریاضی عمومی-2دکتر آریانژاد406 -

ریاضی عمومی-2دکتر آریانژاد406 -

8:00- 9:30

9:45 -11:15

13:00-14:00

آزمایشگاه پایگاه داده
مهندس محبوبی-سایت

13:00-14:00

پایگاه داده ها
مهندس خضری406-

11:30-13:00

شبکه های کامپیوتری 1
مهندس شیخ احمدی 406 -
11:30-13:00

14:00-15:30

14:00-15:30

ریزپردازنده و اسمبلی
مهندس محبوبی406-

13:00-14:00

14:00-15:30

آزمایشگاه شبکه
مهندس ساعدی -سایت

مهندسی اینترنت (مهندسی فناوری
اطالعات)1
مهندس ساعدی406-

13:00-14:00

14:00-15:30

 کالسها از روز شنبه  14مهر ماه لغایت  29آذر ماه برگزار خواهند شد.
 جهت تعیین موضوع پروژه و تایید محل کارآموزی بعد از حذف و اضافه به مدیرگروه مربوطه مراجعه فرمایید.
 برنامه با به حد نصاب رسیدن سایر دروس ،بروزرسانی میشود.

آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی
مهندس محمدرضایی
آزمایشگاه ریزپردازنده
مهندس محمدرضایی-کارگاه
الکترونیک

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (مبانی
برنامه سازی)
مهندس ساعدی406-

آزمایشگاه مدار الکتریکی
مهندس رحیمی-کارگاه الکترونیک
17:30 -19:00

مدیریت پروژه های فناوری اطالعات
مهندس فرشادان406-
17:30 -19:00

زبان تخصصی
مهندس محبوبی406-

15:45-17:15

17:30 -19:00

آزمایشگاه سیستم عامل
مهندس محبوبی-سایت
تحلیل و طراحی سیستمها
مهندس فرشادان406-
15:45-17:15

15:45-17:15

کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی (مبانی
برنامه سازی)
مهندس ساعدی-سایت

کارگاه کامپیوتر
مهندس ساعدی -سایت
آمار و احتماالت مهندسی
دکتر هاشمی406-

15:45-17:15

17:30 -19:00

مدارهای الکتریکی
مهندس محمدرضایی401-
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال
مهندس قصری406-

17:30 -19:00

17:30 -19:00

