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  سمه تعالیب  

 موسسه آموزش عالي الکترونيکي برخط  

  95-96   دومتقويم آموزشي نيم سال 

 

 تاريخ شرح رديف

 18/11/95الی  16/11/95 انتخاب واحد 1

 11/12/95الی     9/12/95 حذف و اضافه 2

 شروع و پایان کالسها 3

 20/12/95الی    23/11/95

 25/1/96الی    19/1/96

 19/3/96الی    16/2/96

 8/2/96الی  2/2/96                  کالس های رفع اشکال میان ترم 4

5 
 امتحانات میا ن ترم

 )حضوری(
  15/2/96الی    12/2/96            

 29/3/96الی   27/3/96 حذف اضطراری 6

 9/4/96الی    3/4/96 کالس های رفع اشکال پایان ترم 7

8 
 امتحانات پایان ترم

 )حضوری(
 16/4/96الی    13/4/96            

 23/4/96 آخرین مهلت ثبت نمره موقت توسط استاد 9

 26/4/96 ثبت نهایی نمره توسط استادآخرین مهلت  10

 21/4/96 آخرین مهلت ارائه تحقیق و پروژه دروس 11

 25/4/96 آخرین مهلت ارائه سمینار 12
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 1394ورودی  دانشجویان جهت های کامپیوتری شبکهگرایش در دروس ارائه شده 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 محرابی دکتر اختیاری معماری شبکه های ذخیره ساز 1

 شعبانی نیادکتر  اصلی روش تحقیق )سمینار(               2

 دکتر مالح زاده اصلی              ارزیابی شبکه های کامپیوتری و مخابراتی 3

 شرزه ئیدکتر  اختیاری شناسایی الگوها                     4

      

 

 1395ورودی  دانشجویان جهت های کامپیوتری شبکه گرایشدردروس ارائه شده      

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 جاویدان دکتر اصلی امنیت شبکه های کامپیوتری            1

 محزون دکتر اختیاری مخابرات نوری                   2

 جاویدان دکتر اصلی مدیریت شبکه های کامپیوتری و مخابراتی   3

 دکتر سلطانی اصلی سیستم های توزیعی 4

    

 

 1395ورودی  دانشجویان ی جهتکترونیکتجارت الگرایش  در دروس ارائه شده     

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 عظیمی دکتر  جبرانی تجارت الکترونیکی 1

  مظفری دکتر جبرانی مبانی اقتصاد مهندسی                 2

  مظفریدکتر  اصلی هوش تجاری                    3

 استخریان دکتر   اصلی مدیریت زنجیره عرضه 4

 حسن حسینی  دکتر اختیاری مدیریت ارتباط با مشتری             5
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 1394برنامه هفتگي گرايش شبکه های کامپيوتری ورودی 

 21تا  19 19تا  17 روز / ساعت

 شناسایی الگو ها   شنبه

 )دکتر شرزه ئی (

 سیستم های توزیعی یک شنبه

 ) دکتر سلطانی (

 روش تحقیق

 )دکتر شعبانی نیا(

کامپیوتری و ارزیابی شبکه های   دو شنبه

 مخابراتی

 )دکتر مالح زاده(

 معماری شبکه های ذخیره ساز  سه شنبه

 ) دکتر محرابی (

 توجه :

 کالس روش تحقیق مربوط به دانشجویانی میباشد که درس سمینار را اخذ نموده اند و در دو جلسه - 1

 برگزار میگردد.  22/12/95و  15/12/95روزهای 

 بایستی انتخاب گردد.از دو درس اختیاری یکی  -2
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  1395برنامه هفتگي گرايش شبکه های کامپيوتری ورودی                               

 21تا  19 19تا  17 روز / ساعت

   شنبه
 

 سیستم های توزیعی یک شنبه

 ) دکتر سلطانی (

  

 

   دو شنبه

 مخابرات نوری  سه شنبه

 ) دکتر محزون (

 شبکه های کامپیوتریامنیت  چهار شنبه

 ) دکتر جاویدان (

مدیریت شبکه های کامپیوتری و 

 مخابراتی

 ) دکتر جاویدان (

 

 1395برنامه هفتگي گرايش تجارت الکترونيکي ورودی 

 21تا  19 19تا  17 ساعت

 تجارت الکترونیکی )جبرانی( شنبه

 )دکتر عظیمی(

 

 مدیریت زنجیره عرضه  یک شنبه

 )دکتر استخریان (

 )جبرانی( مبانی اقتصاد مهندسی دو شنبه

 ) دکتر مظفری (

 هوش تجاری

 ) دکتر مظفری (

 مدیریت ارتباط با مشتری  سه شنبه

 ) دکتر حسن حسینی (
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 96-95 دوم نیمسال  ترم  میان برنامه امتحانات

 دروس جبراني 95تجارت ورودي  95شبکه ورودي  94شبکه ورودي  روز / تاريخ

سه شنبه : 

12/2/96 

 سیستم های توزیعی  

 30/15تا  30/13

 تجارت الکترونیک  

 16 – 18 

 

چهارشنبه:  

13/2/96 

امنیت شبکه    

30/15 – 30/17 

 

   مدیریت زنجیره و 

          عرضه         

18-20 

 

 

 

پنجشنبه :  

14/2/96 

ارزیابی شبکه ها 

15/16- 15/18 

   شبکه های نوری

10 - 12 

 

مدبریت ارتباط با 

 مشتری

 14-16 

 جمعه: 

 15/2/96 

معماری شبکه های 

 ذخیره ساز 

15/15  – 15/17 

مدیریت شبکه های 

 کامپیوتری :

10 – 12 

    هوش تجاری 

13-15  

 96-95 دوم نیمسال  پايان ترم  برنامه امتحانات

 دروس جبراني 95تجارت ورودي  95ورودي شبکه  94شبکه ورودي  روز / تاريخ

سه شنبه : 

13/4/96 

 سیستم های توزیعی  

 30/15تا  30/13

 مبانی اقتصاد مهندسی 

10-12 

 تجارت الکترونیک

 16 – 18 

چهارشنبه:  

14/4/96 

  شناسایی الگو ها 

  13- 15 

  امنیت شبکه 

30/15 – 30/17 

 

مدیریت زنجیره و 

 عرضه

 18-20 

 

 

 

پنجشنبه :  

15/4/96 

        ارزیابی شبکه ها

15/16- 15/18 

 شبکه های نوری 

10 - 12 

 

مدبریت ارتباط با 

 مشتری 

14-16 

 جمعه: 

 16/4/96 

معماری شبکه های 

 ذخیره ساز 

15/15  – 15/17 

مدیریت شبکه های 

 کامپیوتری 

10 – 12 

 هوش تجاری

 13-15  

 


