
 

 14011دروس جدید ارائه شده ترم 

 

ردی

 ف

تعداد  نام درس کد درس

 واحد

محل تشکیل   ر وز و ساعت تشکیل کالس نام استاد

 کالس

شماره ی 

 کالس

 تاریخ و ساعت امتحان

 پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه

1 
 داده کاوی 1814171-90

3 
اساتید گروه 

 آموزشی
 فرد *13-15  

17-19 

  
 

 12-10             18/10 3کالس  فنی

2 
 مقدمه ای بر بیوانفورماتیک 1814170-90

3 
اساتید گروه 

 آموزشی
   12-15  

 
 15-13             20/10 3کالس  فنی

3 
 برنامه نویسی تحت وب 1814550-90

3 
اساتید گروه 

 آموزشی
 - *3کالس مرکزی- * فنی   17-15 زوج* 13-15  

 1سایت
27/10             08-10 

4 
 (1مباحث ویژه) 1814192-90

3 
اساتید گروه 

 آموزشی
 فرد* 10-08  15-17  

 
 -3کالس *مرکزی –فنی 

 1*سایت
25/10             13-15 

5 
2اندیشه اسالمی  1810003-90  

2 
اساتید گروه 

 آموزشی
 10-12    

 
 12-10             22/10 1ک  مرکزی

6 
 طراحی الگوریتم 1814149-90

3 
اساتید گروه 

 آموزشی
19-17 * 

 زوج
 12-10             19/10 1سایت مرکزی    17-19 

7 
 ریاضیات مهندسی  1814511-90

3 
اساتید گروه 

 آموزشی
     

10-13 
 12-10             17/10 3ک  فنی

8 
 سیگنالها و سیستم ها 1814517-90

3 
اساتید گروه 

 آموزشی
    13-16 

 
 مرکزی

کارگاه 
 10-08             03/11 جغرافیا

9 90-1814538 اساتید گروه  3 تعامل انسان و کامپیوتر 

 آموزشی

    10-13  
 15-13             03/11 1ک  مرکزی

10 90-1814537  16-13     اساتید گروه  3روشهای رسمی در مهندسی  
 10-08             04/11 3ک  فنی



   

 

 آموزشی نرم افزار

11 90-1811011 اساتید گروه  3 مبانی آنالیز ریاضی 

 آموزشی

  
 فرد * 19-17

 
17-19 

 
 10-08             26/10 2ک -*2ک  مرکزی-مرکزی*

12 90-1814152 اساتید گروه  3 زبانهای برنامه نویسی 

 آموزشی

    16-17 

17-19 

 
 08-10             04/11 3ک  فنی

13 90-1811012 مبانی ماتریس ها و  

 جبرخطی
اساتید گروه  3

 آموزشی

   15-17 

 زوچ13-15*

  
-2سایت مرکزی* –مرکزی 

 *2سایت
20/10             08-10 

ریاضیات و کاربرد آن در   14

 مدیریت
اساتید گروه  3

 آموزشی

15-18      
 15-13             02/11 2ک  مرکزی

 90-1814549 اساتید گروه  3 امنیت شبکه 

 آموزشی

     13-16 
 15-13             17/10 1سایت  مرکزی

اساتید گروه  3 مدیریت کیفیت و بهره وری 1813531-90 

 آموزشی

    13-15 

 فرد15-17*

 
 15-13             03/11 سایت1  مرکزی

طراحی کامپیوتری سیستم  1814524-90 

 های دیجیتال
اساتید گروه  3

 آموزشی

     13-12 
19-17 

 08-10             19/10 سایت1  مرکزی

اساتید گروه  3 روش پژوهش و ارائه 1814521-90 

 آموزشی

     11-08 
 10-ت12             21/10 سایت1  مرکزی

اساتید گروه  2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم 1810006-90 

 آموزشی

    17-19  
 12-10             22/10 3ک  مرکزی

اساتید گروه  1 شبکه -آز  90-1814531 

 آموزشی

    10-12  
آز سخت  فنی

 افزار
------------------- 


