
 رشته نرم افزار 1397-96برنامه هفتگی نيمسال اول  سال تحصيلی

 ترم اول 1398ورودی مهر 

 شماره کالس ساعت ايام هفته نام استاد ساعت واحد نام درس رديف

 1001 10-8 يکشنبه  آقای حسن زاده  2 رياضی پيش  1

 303 13-11 يکشنبه خانم مهندس خالقی زاده  2 مبانی مهندسی نرم افزار  2

 303 15-13 يکشنبه خانم مهندس خالقی زاده  1 مبانی اينترنت 3

 303 17-15 يکشنبه نامشخص  2 زبان پيش 4

 ....... 14-8 دوشنبه مهدس فالح نژاد  3 1برنامه سازی پيشرفته  5

 1034 17-14 دوشنبه خانم زرگر  3 فارسی عمومی 6

 301 12-10 سه شنبه  آقای مهندس فرمانی  2 فيزيک  پيش 7

 301 16-14 سه شنبه آقای مهندس محمدی جيرنده  1 شيوه ارائه  8

 
 ترم سوم 1397ورودی مهر 

 302 10:30-8 شنبه مهندس فالح نژاد   2 گرافيک کامپيوتری 1

 302 13-10:30 شنبه مهندس فالح نژاد   2 وب مبتنی بربرنامه سازی  2

 2005 11-8 يکشنبه خانم مهندس خالقی   3 ساختمان داده ها 3

 2005 13-11 يکشنبه خانم شفيعی  2 رياضی کاربردی 4

 1002 14:30-13 شنبهسه  آقای مهندس محمدی جيرنده  2 زبان تخصصی 5

 1002 16-14 سه شنبه آقای مهندس حجی مانی  2 شبکه های کامپيوتری 6

1سايت  18-16 سه شنبه حجی مانیآقای مهندس   2 کارگاه شبکه های کامپيوتری 7  

 ........ 000000 شنبه 000000  2 دروس عمومی 

 
 ترم اول -1398کارشناسی نرم افزار کامپيوتر ورودی مهر

8-12 يکشنبه خانم بابايی  4 رياضی پيش 1  10001 

8-12 شنبه خانم ميرزايی  4 فيزيک پيش 2  10001 

13-17 شنبه نامشخص  4 زبان پيش 3  1001 

1سايت  8-11 دوشنبه فالح نژادمهندس   3 مبانی کامپيوتر و برنامه نويسی 4  

1سايت  11-13 دوشنبه نژاد فالحمهندس   2 از کامپيوتر 5  

 2 1انديشه اسالمی  6
 

13-15 دوشنبه 000000  ....... 

 



 ترم سوم 1397کارشناسی نرم افزار کامپيوتر ورودی مهر 

 303 12-10 شنبه آقای حسن زاده  3 معادالت ديفرانسيل 1

2 
 303 16-13 شنبه آقای حسن زاده  3 2رياضی عمومی 

 2005 11-8 يکشنبه خانم مهندس خالقی   3 ساختمان داده ها 3

4 
 زبان تخصصی

2  
 آقای مهندس محمدی جيرنده

 1002 14:30-13 شنبهسه 

 2001 17:30-15 يکشنبه خانم مهندس خالقی   3 تحليلی و طراحی سيستمها 5

6 
  3 2فيزيک 

 آقای مهندس فرمانی
 301 1230-10 شنبهسه 

 301 10-8 شنبهسه  آقای مهندس فرمانی  1 آز فيزيک 7

 000000  شنبه 00000   دروس عمومی 8

 20جمع واحدها 

 پنجم ترم 1396 مهر ورودی کامپيوتر افزار نرم کارشناسی

 ساعت ايام هفته نام استاد ساعت واحد نام درس رديف

شماره 

 کالس

 303 17-14 سه شنبه آقای مهندس صادقی  3 رياضی مهندسی  1

 302 16-13 شنبه سعيدیمهندس   3 معماری کامپيوتر 2

3 
 17:30-16 شنبه سعيدیمهندس   1 آز معماری کامپيوتر

302 

5 
 شنبه 000000  1 تربيت بدنی

 
........ 

6 
 فالح نژادمهندس   3 گرافيک کامپيوتری

 303 8-30:10 شنبه

 302 12-9 دوشنبه خانم مهندس خالقی  3 طراحی بازيها 7

8 
 دوشنبه خالقی مهندس خانم  3 طراحی الگوريتمها

12-14:30 
302 

9 
 دوشنبه مهندس فالح نژاد  3 نظريه زبانها و ماشين

14:30-17 
302 

 



 

 هفتم ترم 1395 مهر ورودی کامپيوتر افزار نرم کارشناسی

 303 17-14:30 دوشنبه مهندس فالح نژاد  3 نظريه زبانها و ماشين 1

 303 14:30-12 دوشنبه خانم مهندس خالقی  3 طراحی الگوريتمها 2

 303 10:30-8 شنبه خالقی مهندس خانم  2 گرافيک کامپيوتری 3

 302 12-9 دوشنبه خانم مهندس خالقی  3 طراحی بازيها 4

      1 کارآموزی  5

       عمومی 6

      3 پروژه کارشناسی 7

 

 اول ترم 1398 مهر ورودی کامپيوتر افزار نرم کارشناسی ناپيوسته 

 ساعت ايام هفته نام استاد ساعت واحد نام درس رديف

شماره 

 کالس

 303 1730-1430 دوشنبه مهندس فالح نژاد  2 زبان ماشين  

 303 14:30-12 دوشنبه خانم مهندس خالقی  3 طراحی الگوريتمها 

 .......  دوشنبه 00000.   دروس عمومی 

 1005 14-11 يکشنبه آقای باقری  2 معادالت ديفرانسيل 

 يکشنبه خانم مهندس خالقی   3 سازی سيستمبرنامه  
15-17:30 

2002 

 1001 14-11 سه شنبه آقای باقری  3 رياضی عمومی پيش نياز 

 
 شيوه ارائه

2  
اقايس مهندس محمدی 

 جيرنده
 301 16-14 سه شنبه

 سوم ترم 1397 مهر ورودی کامپيوتر افزار نرم کارشناسی ناپيوسته 

 303 1730-1430 دوشنبه فالح نژادمهندس   2 زبان ماشين  1

 303 14:30-12 دوشنبه خانم مهندس خالقی  3 طراحی الگوريتمها 2

 ....... 000000 دوشنبه 00000   دروس عمومی 3

 302 16-13 شنبه سعيدیمهندس   3 معماری کامپيوتر 4

 302 17:30-16 شنبه سعيدیمهندس   1 آز معماری کامپيوتر 5

 2002 17:30-15 يکشنبه خالقی مهندس خانم  3 سيستمبرنامه سازی  6


