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01-8 وزر  01-01  سال ورودی 08-01 01-01  

 

 شنبه

 2ریاضی 

 خانم دکتر الیاسی

 برنامه سازی پیشرفته

 برنا آقای دکتر  

 2ریاضی  

 )حل تمرین(

 59 

 مبانی جبر

 آقای دکتر برنا

 مبانی ماتریس ها و جبرخطی

 آقای دکتر ساالریان

 مبانی آنالیز عددی

 آقای دکتر سعیدیان

 مبانی نظریه محاسبه

 خانم دکتر عربی
51 

 کامپایلر

 خانم دکتر عربی

 مبانی آنالیز ریاضی

 آقای دکتر زباندان

 زبانهای برنامه سازی

 خانم دکتر عربی

 59 

 مبانی آنالیز ریاضی 

 آقای دکتر زباندان

 ماقبل و 51  

 

 یکشنبه

 برنامه سازی پیشرفته

 

 مبانی ریاضی

 خانم ضیائی
 مبانی ترکیبیات  

 آقای احدی
59 

 اصول سیستم های کامپیوتری

 آقای مهندس أللی

 منطق و نظریه مجموعه هامبانی  
 خانم ضیائی

 51 

 نظریه محاسبه کامپایلر 

 یاحد آقای

 زبانهای   

 برنامه سازی
59 

 ماقبل و 51    طاهریانخانم دکتر   داده کاوی

 

 دوشنبه

 مبانی ترکیبیات

 

 برنامه سازی پیشرفته

 (حل تمرین)

 

 

 2ریاضی 

 

 59 

 مبانی نظریه محاسبه 

 

 جبرمبانی 

 

 51 آنالیز عددی مبانی 

 مبانی آنالیز ریاضی

 

 نظریه محاسبه  بهینه سازی خطی

 دکتر رعایت پناه                   

  59 

 مبانی آنالیز ریاضی

 

 ماقبل و 51   

 

 سه شنبه

 59 فارسی عمومی فارسی عمومی  مبانی ریاضی 

 اصول سیستم های اصول سیستم های کامپیوتری

 کامپیوتری     

مبانی ماتریس ها و  منطق و نظریه مجموعه هامبانی 

 جبرخطی
51 

    59 

 شبیه سازی کامپیوتری

 دکتر رعایت پناه

 شبکه های کامپیوتری  داده کاوی

 خانم مهندس عادل خواه
 ماقبل و 51

 

 چهارشنبه

     59 

    51 

 59    بهینه سازی خطی

 شبیه سازی کامپیوتری 

 

 شبکه های کامپیوتری

 

 ماقبل و 51 



 95-96تحصیلي  سال دوم نیمسال کامپیوتر علوم تخصصي دروس امتحانات برنامه

 
 

 

 

 

 

 وقت دوم وقت اول تاریخ امتحان ایام هفته
 دوشنبه

 

 برنامه سازی پیشرفته کامپایلر 22/3/96

 مبانی آنالیز عددی

 سه شنبه

 

 داده کاوی  23/3/96

 چهارشنبه

 

 برنامه سازیزبانهای  اصول سیستم های کامپیوتری 24/3/96

 شنبه

 

 2ریاضی   27/3/96

 مبانی جبر 

 مبانی آنالیز ریاضی

 یکشنبه

 

 مبانی نظریه محاسبه  28/3/96

 دوشنبه

 

 ی کامپیوتریزاسه یشب  29/3/96

 سه شنبه

 

 مبانی ریاضی  30/3/96

 مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

 چهارشنبه

 

 بهینه سازی خطی  31/3/96

 شنبه

 

 مبانی ترکیبیات محاسبهنظریه  3/4/96

 ه های کامپیوتریکشب

 مبانی ماتریس ها و جبرخطی

 شنبهیک

 

4/4/96   
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