"برنامه امتحان نیمسال اول  1397گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات" ()97/6/18
روز امتحان

بعدازظهر 13/30-16/30

صبح 8-11
ریاضی ( 1سال اول)

روز اول

پویانمایی و پویایی نمایی سه بعدی(ارشد چندرسانه ای)

معماری پیشرفته کامپیوتر(ارشد معماری)

پنجشنبه 1397/10/20

√ طراحی کامپیوتری سیستم دیجیتال (سال )3

سیستم عامل پیشرفته(ارشد نرم افزار)

ریاضی 2
روز دوم

√مبانی داده کاوی ( سال  4نرم افزار)

شنبه 1397/10/22

√معماری شتاب دهنده (سال  4سخت افزار)

روز سوم

دانش خانواده و جمعیت
√ معماری کامپیوتر (سال سوم)
برنامه ریزی استراتژیک(ارشد )MIS
فارسی عمومی(سال اول)

√ساختمان داده (سال دوم)

پردازش سیگنال دیجیتال (ارشد معماری و هوش مصنوعی)
√الکترونیک دیجیتال (سال سوم)

یکشنبه 1397/10/23
روز چهارم

معادالت دیفرانسیل

√مباحث ویژه (برنامه نویسی اندروید) *

دوشنبه 1397/10/24

√ شبکه های کامپیوتری (سال  4نرم افزار)

√برنامه سازی پیشرفته (سال دوم)

روز پنجم

√ریزپردازنده و اسمبلی (سال  4نرم افزار)

سه شنبه 1397/10/25

√نظریه زبان و ماشین (سال سوم)

روز ششم

8-10

10-12

اندیشه اسالمی (1سال اول)

اندیشه اسالمی 2

√سیگنال و سیستم(سال سوم)

چهارشنبه 1397/10/26
روز هفتم
پنجشنبه 1397/10/27
روز هشتم
شنبه 1397/10/29
روز نهم
یکشنبه 1397/10/30
روز دهم
دوشنبه 1397/11/1
روز یازدهم
سه شنبه 1397/11/2
روز دوازدهم
چهارشنبه 1397/11/3

8-10

10-12

فیزیک ( 1سال اول)

فیزیک 2

زبان عمومی (سال اول)
طراحی واسط کاربری(ارشد چندرسانه ای و )MIS
√مدارمنطقی (سال دوم)
معماری سامانه های ذخیره سازی(ارشد معماری)
√طراحی الگوریتم(سال سوم)
آز مدار منطقی و معماری –آز -مدارمنطقی-آز معماری -آز مدار الکترونیکی -آز شبکه-
آز مدارالکتریکی و الکترونیکی -کارگاه متلب – آز طراحی کامپیوتری
آز سیستم عامل -آز پایگاه داده  -آز مهندسی نرم افزار  -کارگاه کامپیوتر -آز ریزپزدازنده

√ریاضیات گسسته (سال دوم)

(هرکدام نیم ساعت)

مهندسی نرم افزار پیشرفته (ارشد نرم افزار)

اخالق و تربیت اسالمی

مدیریت توسعه نرم افزار (چندرسانه ای و )MIS

شناسایی الگو(ارشد هوش مصنوعی)

√زبان تخصصی (سال دوم)*

√هوش مصنوعی و سیستم خبره (سال چهارم)

آمار و احتمال مهندسی (سال دوم)

√اختیاری (اصول رباتیکز) *

√پایگاه داده (سال سوم)

√کنترل خطی (سال  4سخت افزار)

√مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (سال اول)

پایگاه داده پیشرفته (ارشد نرم افزار)

√روش پژوهش و ارائه (سال سوم)

√ریاضی مهندسی (سال چهارم)*

√طراحی مدارهای واسط (سال  4سخت افزار)

√مدارهای الکتریکی و الکترونیکی (سال دوم)

تفسیر موضوعی قرآن کریم

تاریخ تحلیلی اسالم

فشرده سازی (ارشد چندرسانه ای)

تصویرپردازی رقمی (ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز)

√طراحی اصول کامپایلر (سال سوم)

√سیستم عامل (سال سوم)
انقالب اسالمی و ریشه های آن

روز سیزدهم
پنجشنبه 1397/11/4

آزمون و آزمون پذیری (ارشد معماری)

نیاز سنجی اطالعات (ارشد )MIS

√انتقال داده (سال  4سخت افزار)

√تحلیل و طراحی سیستمها (سال چهارم نرم افزار)

جبرخطی کاربردی (سال دوم)

داده کاوی (ارشد نرم افزار)

