
 در مرحله ثبت نام اصلي 96-97تحصیلي سالاولنیمسالدرکامپیوترعلومتخصصيدروسبرنامه

 
 

04/60/1396گروه علوم کامپیوتر، ویرایش   

 

 

 

8-10 وزر  12-10  سال ورودی 18-16 16-14  

 

 شنبه

 مبانی کامپیوتر   

 و برنامه سازی     

 طاهریانخانم دکتر 

 1ریاضی عمومی 

 خانم دکتر الیاسی
 مبانی کامپیوتر 

 و برنامه سازی     
 )حل تمرین(

 96 

 برنامه سازی پیشرفته

 یعقوبیخانم دکتر 

 3ریاضی عمومی 

 آقای دکتر عرفی

 مبانی ماتریس ها و جبرخطی

 آقای دکتر ساالریان

 ساختمان داده ها

 آقای دکتر اشرفی
95 

 طراحی و تحلیل الگوریتم ها 

 آقای دکتر برنا

 مبانی آنالیز ریاضی

 آقای دکتر اسماعیلی

 94 

 پایگاه داده ها

 دکتر عربیخانم 

 ماقبل و 93   

 

 یکشنبه

 مبانی احتمال 

 خانم دکتر زمینی
   96 

 1احتمال 

 آقای دکتر پنابحق

   95 

 جبر خطی عددی   

 آقای دکتر سعیدیان

 94 

 جبر بول و علوم کامپیوتر
 آقای دکتر احدی

 جبر بول و علوم کامپیوتر
   

 ماقبل و 93  

 

 دوشنبه

 1ریاضی عمومی 

 

 1ریاضی عمومی 

 

 

 

 مبانی کامپیوتر

 و برنامه سازی 

 96 

 3ریاضی عمومی 

 برنامه سازی پیشرفته

 )حل تمرین(

 3ریاضی عمومی  مبانی ماتریس ها و جبرخطی
 (حل تمرین)

 برنامه سازی پیشرفته
 

 95 1احتمال 

 94    طراحی و تحلیل الگوریتم ها

 ماقبل و 93   پایگاه داده ها 

 

 شنبهسه 

 96    احتمالمبانی  

    95 

 94  جبر خطی عددی  

 نظریه گراف و کاربردها

 آقای دکتر احدی

 ماقبل و 93   نظریه گراف و کاربردها

 

 چهارشنبه

     96 

 معادالت دیفرانسیل ساختمان داده ها

 دکتر محمدزاده

 ساختمان داده ها
 (حل تمرین)

 معادالت 

 دیفرانسیل
95 

 ریاضیهای زار فنرم ا مبانی آنالیز ریاضی 

 دکتر محمدزاده

 نرم افزارهای 

 ریاضی    
94 

 ماقبل و 93    



96-97تحصیلي سالاولنیمسالکامپیوترعلومتخصصيدروسامتحاناتبرنامه

 
 

 25/05/1396 ویرایش گروه علوم کامپیوتر،

 

 

 

 وقت دوم وقت اول تاریخ امتحان امتحان روز ایام هفته
 دوشنبه

 

 مبانی احتمال 18/10/96 1

 1احتمال 

 

 سه شنبه

 

 جبر بول و علوم کامپیوتر  19/10/96 2

 چهارشنبه

 

 پایگاه داده ها مبانی ماتریس و جبر خطی 20/10/96 3

 شنبه

 

 برنامه سازی پیشرفته مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 23/10/96 4

 طراحی و تحلیل الگوریتم ها

 یکشنبه

 

5 24/10/96   

 دوشنبه

 

 1ریاضی عمومی  25/10/96 6

 3ریاضی عمومی 

 مبانی آنالیز ریاضی

 سه شنبه

 

 نرم افزار ریاضی  معادالت دیفرانسیل 26/10/96 7

 چهارشنبه

 

 جبر خطی عددی  27/10/96 8

 شنبه

 

 نظریه گراف ساختمان داده ها 30/10/96 9
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