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  باسمه تعالی  

 موسسه آموزش عالي الکترونيکي برخط  

  69-69   تقويم آموزشي نيم سال اول

 

 تاريخ شرح رديف

1 
 ثبت نام

 ( 59)بصورت حضوری برای وروديهای 

 03/6/59الی    02/6/59

 

0 
 ثبت نام با تاخير

 (59)بصورت حضوری برای وروديهای 
 06/6/59الی  02/6/59

 05/6/59الی   02/6/59 انتخاب واحد 3

 11/2/59الی    12/2/59 حذف و اضافه 2

 شروع و پايان کالسها 9
 2/8/59الی        3/2/59

 3/12/59الی      05/8/59

 02/8/59الی    18/8/59 کالس های رفع اشکال ميان ترم 6

2 
 امتحانات ميا ن ترم

 )حضوری(
 08/8/59الی       06/8/59

 13/12/59الی      11/12/59 حذف اضطراری 8

 05/12/59الی   09/12/59 کالس های رفع اشکال پايان ترم 5

12 
 امتحانات پايان ترم

 )حضوری(
 8/11/59الی       9/11/59

11   
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 1352ورودی  های کامپيوتری دانشجويان شبکه گرايش تحصيلیدروس ارائه شده 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر نيک سرشت جبرانی 1مهندسی فناوری اطالعات  1

 شرزه ائیدکتر  اختياری شبکه های با پهنای باند باال  0

 حسن حسينی دکتر  ختياریا )در شبکه های کامپيوتری(مباحث ويژه  3

 شعبانی نيا دکتر  اصلی )سمينار(روش تحقيق 2

 دکتر رئيسی  اصلی  ارزيابی شبکه های کامپيوتری و مخابراتی  9
 

 

 1359ورودی  های کامپيوتری دانشجويان شبکه گرايش تحصيلیدروس ارائه شده 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر نيک سرشت جبرانی 1مهندسی فناوری اطالعات  1

 دکتر ايمانی جبرانی شبکه های کامپيوتری 0

 گلبهار حقيقیدکتر اصلی پيشرفته  شبکه های کامپيوتری 3

 مالح زادهدکتر  اختياری بيسيم شبکه های  2

 سلطانی دکتر  اصلی سيستم های توزيعی  9
 

 1359ورودی  تجارت الکترونيک دانشجويان گرايش تحصيلیدروس ارائه شده  

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر نيک سرشت جبرانی 1مهندسی فناوری اطالعات  1

 دکتر ايمانی  جبرانی شبکه های کامپيوتری 0

 جاويدان دکتر  اصلی امنيت تجارت الکترونيکی 3

 خانم دکتر مظفری اصلی بازاريابی الکترونيکی 2

 رابیدکترمح اختياری ذخيره و بازيابی اطالعات روی وب 9
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  4931برنامه هفتگی گرایش شبکه های کامپیوتری ورودی                                                

 17تا  71 71تا  71 روز / ساعت

 ارزیابی شبکه های مخابراتی و کامپیوتری شنبه

 )دکتر رئیسی (

 
 شبکه های با پهنای باند باال

 )دکتر شرزه ائی (

 روش تحقیق  یک شنبه

 )دکتر شعبانی نیا(

 مباحث ویژه  دو شنبه

 (حسینیحسن )دکتر 

 گروه یک )جبرانی( 1فناوری های اطالعات  سه شنبه

 ) دکتر نیک سرشت (

 

   چهار شنبه

 توجه :

برای  11الی  15ساعت   11/7/59و   4/7/59روش تحقیق در دو جلسه در روزهای کالس -الف

 دانشجویانی که درس سمینار را اخذ نمایند برگزار خواهد شد.

  4931برنامه هفتگی گرایش شبکه های کامپیوتری ورودی                               

 17تا  71 71تا  71 روز / ساعت

   شنبه

 

 شبکه های بیسیم  سیستم های توزیعی)دکتر سلطانی( یک شنبه

 ( مالح زاده ) دکتر 

 ی کامپیوتری پیشرفته اشبکه ه دو شنبه

 (گلبهار حقیقی ) دکتر 

 های کامپیوتری )جبرانی( شبکه

 ) دکتر ایمانی (

 گروه یک )جبرانی( 1فناوری های اطالعات  سه شنبه

 ) دکتر نیک سرشت (

 )جبرانی(1گروه1فناوری های اطالعات

 )دکتر نیک سرشت (

   چهار شنبه
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 توجه :

شبکه های  دانشجویانی که درس شبکه های کامپیوتری را بایستی اخذ نمایند نمی توانند درس  -الف  

 را اخذ نمایند.کامپیوتری پیشرفته  

 ثبت نام نمایند. 1دانشجویان میتوانند در یکی از دو گروه درس فناوری های اطالعات  -ب   

 

 4931برنامه هفتگی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی                                 

 17تا  71 71تا  71 روز / ساعت 

   شنبه
 

 ذخیره و بازیابی اطالعات روی وب  شنبه یک

 ) دکتر محرابی (

 بازاریابی الکترونیکی دو شنبه

 ) دکتر مظفری(

 شبکه های کامپیوتری )جبرانی(

 ) دکتر ایمانی (

 گروه یک )جبرانی( 1فناوری های اطالعات  سه شنبه

 ) دکتر نیک سرشت (

 )جبرانی(1گروه1فناوری های اطالعات

 )دکتر نیک سرشت (

 امنیت تجارت الکترونیک  چهار شنبه

 ) دکتر جاویدان (

 

 توجه :

دانشجویانی که درس شبکه های کامپیوتری را بایستی اخذ نمایند نمی توانند درس امنیت تجارت -الف

 الکترونیک را اخذ نمایند.

 نمایند.ثبت نام  1دانشجویان میتوانند در یکی از دو گروه درس فناوری های اطالعات  -ب   


