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 موسسه آموزش عالي الکترونيکي برخط

 ( 972) 97-98تقويم آموزشي نيمسال دوم 

 

 تاريخ شرح رديف

1 
 انتخاب واحدثبت نام و

 غیر حضوری
 25/11/97الی     21/11/97         

 شروع و پایان کالسها 2

 24/12/97الی  27/11/97

 23/1/98الی  17/1/98

 10/3/98الی  7/2/98

 14/12/97الی    11/12/97          حذف و اضافه 3

4 
 میا ن ترمو کوئیزهای امتحانات 

 غیر حضوری
 6/2/98الی    31/1/98            

 31/4/98الی    8/4/98           نظرخواهی در مورد اساتید 5

   29/3/98الی     25/3/98           حذف اضطراریتقاضای  6   

 31/3/98الی      25/3/98 کالس های رفع اشکال  7

8 
 امتحانات پایان ترم

 )حضوری(
 7/4/98الی    1/4/98           

 14/4/98الی    10/4/98         ثبت موقت نمرات  9

 21/4/98الی    15/4/98         ثبت قطعی نمرات                     10  

  11 
 های آخرین مهلت ارائه تحقیق و پروژه

 یدرس
                 12/4/98 

 20/4/98الی    15/4/98         هفته ارائه  سمینار                   12  

 21/4/98                   آخرین مهلت ثبت نهائی نمره سمینار 13  
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شبکه  ورودی و مهندسی کامپیوتر گرایش  ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطالعاتلیست دروس 

1396 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر شعبانی نیا اصلی روش تحقیق و سمینار 1

 دکتر محرابی اختیاری معماری شبکه های ذخیره ساز 2

 دکتر محرابی  اختیاری شبکه های چند رسانه ایی  3

 دکتر کمالی اختیاری های پهن باند شبکه 4

 

 1397گرایش  شبکه  ورودی  کامپیوترلیست دروس ارائه شده رشته مهندسی 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر محزون اختیاری شبکه های نوری  1

 دکتر محمدی اصلی امنیت در شبکه های کامپیوتری 2

 محمدی دکتر اصلی مدیریت در شبکه های کامپیوتری 3

  گلشندکتر  جبرانی  سیستم عامل  4

 توجه :

 واحد باشند.  14و بیشتر از   8نبایستی کمتر از  (  ، اصلی و اختیاری* مجموع واحدهای اخذ شده  )جبرانی 

 واحدی میباشند  3* دروس فوق هرکدام  

 

 1396ورودی  یگرایش تجارت الکترونیکلیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطالعات 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر شعبانی نیا اصلی روش تحقیق و سمینار 1

 دکتر شکور اختیاری بانکداری الکترونیکی 2
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 نوروزیدکتر  اختیاری یتجارت الکترونیک استراتژیها در 3

 

 1397ورودی  یگرایش تجارت الکترونیکلیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطالعات 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 رودکیدکتر  جبرانی مبانی اقتصاد مهندسی 1

 دکتر حسن حسینی اختیاری مدیریت ارتباط با مشتری 2

 گلشن دکتر  اصلی هوش تجاری 3

 دکتر استخریان اصلی مدیریت زنجیره عرضه 4

 توجه :

 اولویت قرار دارد.رانده نشده است اجباری بوده و درذگدر مقطع کارشناسی  * اخذ دروس جبرانی که قبال

 واحد باشند.  14و بیشتر از   8نبایستی کمتر از  (  ، اصلی و اختیاری* مجموع واحدهای اخذ شده  )جبرانی 

 واحدی میباشند.  3* دروس فوق هرکدام  

 

 1396ورودی نرم افزار  گرایش کامپیوترلیست دروس ارائه شده رشته مهندسی 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 شعبانی نیادکتر  اصلی روش تحقیق و سمینار  1

 جواهریدکتر  اختیاری نرم افزار آزمون  2

3    

 

 توجه :

 گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد. در مقطع کارشناسی  * اخذ دروس جبرانی که قبال

 واحد باشند.  14و بیشتر از   8نبایستی کمتر از  (  ، اصلی و اختیاری* مجموع واحدهای اخذ شده  )جبرانی 

 واحدی میباشند.  3* دروس فوق هرکدام  
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 1397ورودی نرم افزار  گرایش کامپیوترلیست دروس ارائه شده رشته مهندسی 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر ملک نسب اصلی پیشرفتهمهندسی نرم افزار  1

 دکتر نوروزی اصلی معماری نرم افزار 2

 قاسمیدکتر  اصلی سیستم های عامل پیشرفته 3

 گلشندکتر  جبرانی سیستم های عامل 4

5    

 

 توجه :

 گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد. در مقطع کارشناسی  * اخذ دروس جبرانی که قبال

 واحد باشند.  14و بیشتر از   8نبایستی کمتر از  (  ، اصلی و اختیاری* مجموع واحدهای اخذ شده  )جبرانی 

 واحدی میباشند.  3* دروس فوق هرکدام  

 

 1397ورودی ابزار دقیق و اتوماسیون لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 فارسیدکتر  اصلی کنترل بهینه  1

 دکتر دادخواه اصلی ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت  2

 دکتر شعبانی نیا اصلی مباحث ویژه  3

 توجه :

 گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد. در مقطع کارشناسی  * اخذ دروس جبرانی که قبال

 واحد باشند.  14و بیشتر از   8نبایستی کمتر از  (  ، اصلی و اختیاری* مجموع واحدهای اخذ شده  )جبرانی 

 واحدی میباشند.  3* دروس فوق هرکدام  
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 1396گرايش شبکه ورودی  و کامپيوتر برنامه هفتگي مهندسي فناوری اطالعات

 21تا  19 19تا  17 روز / ساعت

 شبکه های پهن باند شنبه

 روش تحقیق

 

   یک شنبه

 معماری شبکه های ذخیره ساز رسانه ایشبکه های چند  دو شنبه

   سه شنبه
 

 1397گرايش شبکه ورودی  کامپيوتربرنامه هفتگي مهندسي 

 21تا  19 19تا  17 روز / ساعت

  شبکه های نوری سه شنبه

 امنیت شبکه های کامپیوتری مدیریت شبکه های کامپیوتری چهار شنبه

 

 

 1396ورودی  الکترونيکيتجارت برنامه هفتگي مهندسي فناوری اطالعات گرايش 

 21تا  19 19تا  17 روز / ساعت

  روش تحقیق شنبه

  بانکداری الکترونیکی یک شنبه
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   دو شنبه

 استراتژیها در تجارت الکترونیکی  سه شنبه
 

 

 1397ورودی  الکترونيکي تجارت  برنامه هفتگي مهندسي فناوری اطالعات گرايش

 21تا  19 19تا  17 روز / ساعت

  هوش تجاری شنبه

 مدیریت ارتباط با مشتری  یک شنبه

   دو شنبه

  مدیریت زنجیره عرضه سه شنبه

   چهارشنبه 
 

 

 1396ورودی  نرم افزارگرايش  کامپيوتربرنامه هفتگي مهندسي 

 21تا  19 19تا  17 روز / ساعت

  تحقیقروش  شنبه

   یک شنبه

 آزمون نرم افزار  دو شنبه

   سه شنبه
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 1397ورودی  نرم افزارگرايش  کامپيوتربرنامه هفتگي مهندسي 

 21تا  19 19تا  17 روز / ساعت

   شنبه

 معماری نرم افزار  یک شنبه

 سیستم های عامل پیشرفته عامل های سیستم دو شنبه

 پیشرفته مهندسی نرم افزار  سه شنبه
 

 

 1397ورودی  ابزار دقيق و اتوماسيون برنامه هفتگي مهندسي 

 21تا  19 19تا  17 روز / ساعت

   شنبه

   یک شنبه

  کنترل بهینه دو شنبه

 ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت  سه شنبه

 مباحث ویژه  چهارشنبه
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 972برنامه امتحانات پايان ترم                                                                         

-شبکه / ک ف  تاريخ

96 

- ک شبکه 

97 

 –ک نرم افزار  96 –ک نرم افزار  97-ف تجارت  96-ف تجارت 

97 

 97ابزار دقيق 

 شنبه

1/4/98 

شبکه های 

 پهن باند 

11-9  

بانکداری  

 الکترونیکی 

13-11 

 آزمون نرم افزار  

11-9  

  

 يکشنبه

2/4/98 

شبکه های  

 نوری 

11-9 

 

مدیریت ارتباط  

 با مشتری

13-11 

مهندسی نرم  

 افزار

 پیشرفته 

11-9 

 

 دوشنبه

3/4/98 

معماری 

شبکه های 

 ذخیره ساز

11-9 

 کنترل بهینه     

11-9 

 سه شنبه

4/4/98 

سیستم  

 عامل 

11-9  

استراتژیها در 

تجارت 

 الکترونیک

13-11 

 سیستم عامل   

11-9 

 

 چهارشنبه

5/4/98 

امنیت  

 شبکه 

11-9  

 هوش تجاری 

13-11 

سیستم عامل  

 پیشرفته 

11-9  

ابزار دقیق 

 پیشرفته 

11-9 

 جمعه

7/4/98 

شبکه های 

چند رسانه 

 ایی

11-9 

مدیریت 

شبکه های 

کامپیوتری  

13-11  

مدیریت زنجیره  

 و عرضه 

13-11 

معماری نرم  

 افزار 

11-9 

 مباحث ویژه

  

11-9 

 


