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  باسمه تعالی  

 موسسه آموزش عالي الکترونيکي برخط  

 (699) 69-69   اولتقويم آموزشی نيم سال 

 

 تاريخ شرح رديف

 22/6/16الي 91/6/16 انتخاب واحد 9

 91/7/16الي  91/7/16 حذف و اضافه 2

 92/91/16الي    6/16/ 22           شروع و پایان کالسها 3

4 
 امتحانات ميا ن ترم

 )حضوری(
 92/8/16الي  6/8/16            

 2/91/16الي    2/91/16            حذف اضطراری 5   

 91/91/16الي   1/91/16 کالس های رفع اشکال  9

9 
 امتحانات پایان ترم

 )حضوری(
 92/91/16الي    1/91/16          

 22/91/16الي    91/91/16           ثبت  نمرات موقت 8

 22/99/16الي    91/91/16           ثبت نمرات نهائي 6    

 22/91/16                      دروس و پروژه تحقيقآخرین مهلت ارائه  91   

 91/16/ 22                     آخرین مهلت ارائه سمينار 99   

          22/91/16                      ثبت نهائي نمره سمينارآخرین مهلت  92   
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 . دارد قرار اولويت در و بوده اجباری است نشده  گذرانده * اخذ دروس جبرانی که قبال در مقطع کارشناسی 

  در کارشناسی پاس شده قابل قبول می باشد. 92در صورتی که با نمره باالی 

 .باشند واحد  94 از بيشتر و  8  از کمتر نبايستی(  ها گروه و ها جبرانی)  * مجموع واحدهای اخذ شده

 .ميباشند(  سمينار و تحقيق روش بجز)  واحدی  3  هرکدام * دروس 

 9365 ورودی  شبکه  ليست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطالعات گرايش

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر شعباني نيا اصلي روش تحقيق و سمينار 9

 دکتر مالح زاده اصلي ارزیابي شبکه های کامپيوتری 2

 دکتر حسن حسيني اختياری مباحث ویژه در شبکه های کامپيوتری 3

 دکتر شرزه ئي اختياری شبکه های پهن باند 4

 9365ليست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطالعات گرايش تجارت الکترونيک ورودی 

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر شعباني نيا اصلي روش تحقيق و سمينار 9

 دکتر استخریان اصلي تجارت الکترونيکي سيار و محاسبات فراگير 2

 دکترمصلي نژاد اصلي مهندسي سيستم های تجارت الکترونيکي 3

 دکتر محرابي اختياری سيستم های تصميم یار هوشمند 4

 9369 ورودی  شبکه  ليست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطالعات گرايش

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر اسالمي نژاد جبراني سيستم های عامل 9

 دکتر ایماني جبراني شبکه های کامپيوتری 2

 دکتر نيک سرشت جبراني فناوری اطالعات 3

 دکتر ایماني اصلي شبکه های کامپيوتری پيشرفته 4

 دکتر سلطاني اصلي سيستم های توزیعي 5

 دکتر مالح زاده اختياری شبکه های بي سيم و سيار 9

 توجه :

 .دارد قرار اولويت در و بوده اجباری است نشده  گذرانده * اخذ دروس جبرانی که قبال در مقطع کارشناسی 
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 .باشند واحد  94 از بيشتر و  8  از کمتر نبايستی(  ها گروه و ها جبرانی)  * مجموع واحدهای اخذ شده

 .ميباشند واحدی  3  * دروس فوق هرکدام

 9369ندسی فناوری اطالعات گرايش تجارت الکترونيک ورودی ليست دروس ارائه شده رشته مه

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر مصلي نژاد جبراني تجارت الکترونيکي 9

 دکتر ایماني جبراني شبکه های کامپيوتری 2

 دکتر نيک سرشت جبراني فناوری اطالعات 3

 دکتر جاویدان اصلي امنيت تجارت الکترونيکي 4

 دکتر مظفری اصلي بازار یابي الکترونيکي 5

 دکتر محرابي اختياری ذخيره و بازیابي اطالعات روی وب 9

 توجه :

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

 .باشند واحد  94 از بيشتر و  8  از کمتر نبايستی(  ها گروه و ها جبرانی)  * مجموع واحدهای اخذ شده

 .ميباشند واحدی  3  * دروس فوق هرکدام

 9369 ورودی  شبکه  ندسی کامپيوتر گرايشليست دروس ارائه شده رشته مه

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر اسالمي نژاد جبراني سيستم های عامل 9

 دکتر ایماني جبراني شبکه های کامپيوتری 2

 دکتر نيک سرشت جبراني  طراحي الگوریتم 3

 دکتر ایماني اصلي شبکه های کامپيوتری پيشرفته 4

 دکتر سلطاني اصلي سيستم های توزیعي 5

 دکتر مالح زاده اختياری شبکه های بي سيم و سيار 9

 توجه :

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

 .باشند واحد  94 از بيشتر و  8  از کمتر نبايستی(  ها گروه و ها جبرانی)  * مجموع واحدهای اخذ شده



4 
 

 .ميباشند واحدی  3  * دروس فوق هرکدام

 9369ندسی کامپيوتر گرايش نرم افزار ورودی ليست دروس ارائه شده رشته مه

 نام استاد نوع درس نام درس رديف

 دکتر زلف پور جبراني پایگاه داده 9

 دکتر نيک سرشت جبراني طراحي الگوریتم 2

  دکتر روستایي جبراني مهندسي نرم افزار 3

 دکتر زلف پور اصلي داده کاوی 4

 دکتر ستوده اصلي پردازش موازی 5

 دکتر سلطاني اختياری سيستم های توزیعي 9

 توجه :

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

 .باشند واحد  94 از بيشتر و  8  از کمتر نبايستی(  ها گروه و ها جبرانی)  * مجموع واحدهای اخذ شده

 .ميباشند واحدی  3  * دروس فوق هرکدام

 9365برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطالعات گرايش شبکه ورودی 

 29تا  96 96تا  99 روز / ساعت

 روش تحقيق شنبه
 

 يک شنبه
  

 شبکه پهن باند ارزیابي شبکه های کامپيوتری دو شنبه

 چهار شنبه
 

 مباحث ویژه در شبکه کامپيوتری

 9365 ورودی برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطالعات گرايش تجارت 

 29تا  96 96تا  99 روز / ساعت

 مهندسي سيستم های تجارت الکترونيکي روش تحقيق شنبه

 يک شنبه
  

   هوشمند  سيستم های تصميم یار تجارت الکترونيکي سيار و محاسبات فراگير دو شنبه
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 سه شنبه
  

 9369برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطالعات گرايش شبکه ورودی 

 29تا  96 96تا  99 روز / ساعت

 شبکه های کامپيوتری شنبه
 

 سيستم های توزیعي  سيار و شبکه های بي سيم  يک شنبه

 دو شنبه
 

 سيستم های عامل

 سه شنبه
 

  فناوری اطالعات

  شبکه های کامپيوتری پيشرفته  چهارشنبه
 

 9369 ورودی برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطالعات گرايش تجارت 

 29تا  96 96تا  99 روز / ساعت

 شبکه های کامپيوتری شنبه
 

 تجارت الکترونيکي ذخيره و بازیابي اطالعات روی وب يک شنبه

 دو شنبه
  

  فناوری اطالعات بازار یابي الکترونيکي سه شنبه

 امنيت تجارت الکترونيکي چهارشنبه 
 

 9369برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرايش شبکه ورودی 

 29تا  96 96تا  99 روز / ساعت

  شبکه های کامپيوتری شنبه
 

 سيستم های توزیعي شبکه های بيسيم و سيار يک شنبه

 دو شنبه
 

 سيستم های عامل

  طراحي الگوریتم سه شنبه
 

 شبکه های کامپيوتری پيشرفته  چهارشنبه
 

 9369برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرايش نرم افزار ورودی 
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 29تا  96 96تا  99 روز / ساعت

 شنبه
 

 مهندسي نرم افزار

 سيستم های توزیعي پردازش موازی يک شنبه

 پایگاه داده دو شنبه
 

 داده کاوی طراحي الگوریتم سه شنبه

  برنامه امتحانات ميان ترم

 69-ک شبکه  69-ف تجارت  69-ف شبکه  65-ف تجارت  65-ف شبکه  تاريخ
 –ک نرم افزار 

69 

 چهارشنبه

91/8/69 

 مباحث ويژه

99 – 98:31 

مهندسی سيستم 

های تجارت 

 الکترونيکی

95:95 – 99:45 

شبکه های 

کامپيوتری 

 پيشرفته

6 – 91:31 

امنيت تجارت 

 الکترونيکی

93:31 - 95 

شبکه های 

کامپيوتری 

 پيشرفته

6 – 91:31 

مهندسی نرم 

  افزار

99 - 98:31  

 داده کاوی

91:45 – 92:95 

 پنج شنبه

99/8/69 

ارزيابی شبکه 

 ها

99 – 98:31 

تجارت 

 الکترونيکی سيار

95:95 – 99:45 

شبکه های بيسيم 

 و سيار

6 – 91:31 

بازاريابی 

 الکترونيکی

93:31 - 95 

شبکه های بيسيم 

 و سيار

6 – 91:31 

 پردازش موازی

91:45 – 92:95 

 جمعه

92/8/69 

شبکه های پهن 

 باند

91:45 – 92:95 

سيستم های 

تصميم يار 

 هوشمند

93:31 - 95 

سيستم های 

 توزيعی

6 – 91:31 

ذخيره و بازيابی 

  اطالعات

95:95 – 99:45 

سيستم های 

 توزيعی

6 – 91:31 

سيستم های 

 توزيعی

6 – 91:31 

  

 طراحی 

 آلگوريتم

 )جبرانی(

93:31 - 95 

طراحی 

 آلگوريتم

 )جبرانی(

93:31 - 95 

کامپيوتر مهندسي: ک ف: مهندسي فناوری اطالعات   

  برنامه امتحانات پايان ترم
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 65-ف شبکه  تاريخ
-ف تجارت 

65 
 69-ک شبکه  69-ف تجارت  69-ف شبکه 

ک نرم افزار 

– 69 

 سه شنبه

96/91/69 
  

فناوری 

اطالعات 

 )جبرانی(

6 – 91:31 

فناوری اطالعات 

 )جبرانی(

6 – 91:31 

طراحی آلگوريتم 

 )جبرانی(

91:45 – 92:95 

طراحی 

آلگوريتم 

 )جبرانی(

91:45 – 

92:95 

سيستم عامل 

 )جبرانی(

95:95 – 

99:45 

تجارت الکترونيک 

 )جبرانی(

93:31 - 95 

سيستم عامل 

 )جبرانی(

95:95 – 99:45 

مهندسی نرم 

افزار 

 )جبرانی(

99 - 98:31 

 چهارشنبه

21/91/69 

 مباحث ويژه

95:45 – 

99:45 

مهندسی 

سيستم های 

تجارت 

 الکترونيکی

93:31 – 

95:31 

شبکه های 

کامپيوتری 

 پيشرفته

6 – 99 

امنيت تجارت 

 الکترونيکی

99:95 – 93:95 

شبکه های 

 کامپيوتری پيشرفته

6 – 99 

 داده کاوی

99:95 – 

93:95 

 پنج شنبه

29/91/69 

ارزيابی شبکه 

   ها

95:45   - 

99:45        

تجارت 

الکترونيکی 

 سيار

93:31  - 

95:31 

شبکه های 

 بيسيم و سيار

6 – 99 

 بازاريابی الکترونيکی

99:95 –  93:95 

شبکه های بيسيم و 

 سيار

6 – 99 

پردازش 

 موازی

99:95 – 

93:95 

 جمعه

22/91/69 

شبکه های 

 پهن باند

93:31 – 

95:31 

سيستم های 

تصميم يار 

 هوشمند

99:31 –96:31 

سيستم های 

 توزيعی

8:31 - 91 

ذخيره و بازيابی 

 اطالعات

91:95 – 92:95 

 سيستم های توزيعی

8:31 - 91 

سيستم های 

 توزيعی

8:31 - 91 

شبکه های 

کامپيوتری 

 )جبرانی(

95:45 – 

99:95 

       شبکه های

 (جبرانی)کامپيوتری

95:45 – 99:95 

شبکه های 

 کامپيوتری)جبرانی(

95:45 – 99:95 

پايگاه داده 

 )جبرانی(

99:31 - 96 

 


