
دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۵ - مهندسي فناوري اطالعات

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۱ - مهندسي فناوري اطالعات

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۹-۸۸رشته :۱۱ - مديريت فناوري اطالعات

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۵۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

تستی٢فناورى اطلاعات (براى مدیران )٢١١١٥٠٤٨

تستی٢تجزیه وتحلیل سیستمهاى ساختاریافته٣١١١٥٠٤٩

تستی١مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته٤١١١٥٠٥٠

تستی٢سیستمهاى اطلاعات مدیریت پیشرفته٥١١١٥٠٥١

...تستی و تشری١سیستمهاى مدیریت بانكهاى اطلاعاتی٦١١١٥٠٥٢

تستی٣مدیریت منابع اطلاعاتی٧١١١٥٠٥٣

تستی٣مدیریت پروژه هاى فناورى اطلاعات٨١١١٥٠٥٤

تستی١كاربردفناورى اطلاعات درسازمان٩١١١٥٠٥٥

تستی٣برنامه ریزى استراتژیك فناورى اطلاعات١٠١١١٥٠٥٦

تستی٣مدل سازى اطلاعات سازمان١١١١١٥٠٥٨

تستی٣مهندسی نرم افزاربه كمك كامپیوتر١٢١١١٥٠٥٩

...تستی و تشری٣سیستمهاى معین تصمیم گیرى وخبره١٣١١١٥٠٦٠

تستی٣مدیریت امنیت سیستم اطلاعاتی١٤١١١٥٠٦١

تستی٣روش شناسی ایجاد سیستمهاى اطلاعاتی١٥١١١٥٢٥٠

تشریحی٤سمینار ( آموزش محور )١٦١١١٥٢٥٣

...تستی و تشری٤...سیستم هاى پشتیبانی تصمیم گیرى( آموزش١٧١١١٥٢٥٤

تستی٤هوش مصنوعی و منطق فازى( آموزش محور )١٨١١١٥٢٥٥

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تشریحی١تحلیل آمارى١٩١١١٧٠٧٥

تستی١مبانی سازمان ومدیریت (فناورى اطلاعات )٢٠١٢١٨٠٩٧

تستی٢ت�وریهاى مدیریت پیشرفته٢١١٢١٨٠٩٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨

تشریحی١آمار(جبرانی فناورى اطلاعات)٢٣١٥١١٠١٣

تستی١زبان تخصصی(مدیریت فناورى اطلاعات)٢٤١٥١١٠١٥

تستی١كاربرد كامپیوتر وآشنایی با نرم افزارها٢٥١٥١١٠١٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۲۲ - مهندسي كامپيوتر

رشته :۱۴ - مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستمهاي

اطالعاتي
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۴-۹۵

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۲۹ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار٢١١١٥١٤٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار٣١١١٥١٥٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مدیریت توسعه نرم افزار٥١٣٢٢٠٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١برنامه ریزى استراتژیك٦١٣٢٢٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١مهندسی مجدد فرایندهاى تجارى٧١٣٢٢٠٣٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٨١٣٢٢٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢نیاز سنجی اطلاعاتی٩١٣٢٢٠٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢برنامه ریزى منابع سازمان١٠١٣٢٢٠٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣انبارهاى داده و داده كاوى١١١٣٢٢٠٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢مدیریت دانش١٢١٣٢٢٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣سیستمهاى تصمیم یار١٣١٣٢٢٠٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٣تست ونگهدارى نرم افزار١٤١٣٢٢٠٥٣

تشریحی٣روش تحقیق و سمینار١٥١٣٢٢٠٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٤هوش تجارى١٦١٣٢٢٠٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٤ذخیره و بازیابی اطلاعات روى وب١٧١٣٢٢٠٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مدیریت وكنترل پروژه هاى فناورى اطلاعات١٨١٥١٢٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مدیریت استراتژیك فناورى اطلاعات١٩١٥١٢٠٠٢
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۲۲ - مهندسي كامپيوتر

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۶ - مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۳۰ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١طراحی الگوریتمها٢١١١٥١٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٣١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١هوش مصنوعی و سیستمهاى خبره٤١٣٢٢٠١٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١یادگیرى ماشین٥١٣٢٢٠٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤...تستی و تشری١فرایندهاى تصادفی٦١٣٢٢٠٦٣

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١رایانش تكاملی٧١٣٢٢٠٦٤

تشریحی٣سمینار٨١٣٢٢٠٦٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى آموزش محور)٩١٣٢٢٠٦٦

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٤ترجمه ماشینی(آموزش محور)١٠١٣٢٢٠٦٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٤یادگیرى تقویتی(آموزش محور)١١١٣٢٢٠٦٨

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢شناسایی الگو١٢١٣٢٢٠٦٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢شبكه هاى عصبی١٣١٣٢٢٠٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢پردازش زبان هاى طبیعی١٤١٣٢٢٠٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢بینا�ی كامپیوتر١٥١٣٢٢٠٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢گفتارپردازى رقمی١٦١٣٢٢٠٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٣تصویرپردازى رقمی١٧١٣٢٢٠٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣داده كاوى پیشرفته١٨١٣٢٢٠٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢شناسا�ی مقاوم و بهسازى گفتار١٩١٣٢٢٠٧٧

تشریحی٣مباحث ویژه ١ در هوش مصنوعی٢٠١٣٢٢٠٧٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣پردازش سیگنال هاى رقمی٢١١٣٢٢٠٧٩
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸گروه آموزشي :۲۲ - مهندسي كامپيوتر

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸رشته :۱۶ - مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۳۱ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٣پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١طراحی الگوریتمها٢١١١٥١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١سیگنالهاوسیستمها٣١١١٥٢٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١هوش مصنوعی و سیستمهاى خبره٥١٣٢٢٠١٩

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مبانی هوش محاسباتی٦١٣٢٢٠٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١مبانی بینا�ی كامپیوتر٧١٣٢٢٠٤٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی١مبانی پردازش زبان و گفتار٨١٣٢٢٠٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١اصول رباتیكز٩١٣٢٢٠٤٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی١یادگیرى ماشین١٠١٣٢٢٠٦٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی١رایانش تكاملی١١١٣٢٢٠٦٤

تشریحی٣سمینار١٢١٣٢٢٠٦٥

تشریحی٤سمینار(تحقیق و تتبع نظرى آموزش محور)١٣١٣٢٢٠٦٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٢شناسایی الگو١٤١٣٢٢٠٦٩

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٢شبكه هاى عصبی١٥١٣٢٢٠٧٠

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٢پردازش زبان هاى طبیعی١٦١٣٢٢٠٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢بینا�ی كامپیوتر١٧١٣٢٢٠٧٢

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢گفتارپردازى رقمی١٨١٣٢٢٠٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٣تصویرپردازى رقمی١٩١٣٢٢٠٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٣داده كاوى پیشرفته٢٠١٣٢٢٠٧٦

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢شناسا�ی مقاوم و بهسازى گفتار٢١١٣٢٢٠٧٧

تشریحی٣مباحث ویژه ١ در هوش مصنوعی٢٢١٣٢٢٠٧٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٣پردازش سیگنال هاى رقمی٢٣١٣٢٢٠٧٩

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١هوش مصنوعی پیشرفته٢٤١٣٢٢١١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٤مفاهیم پیشرفته ١ در هوش مصنوعی٢٥١٣٢٢١١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی٤مفاهیم پیشرفته ٢ در هوش مصنوعی٢٦١٣٢٢١١٧
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶گروه آموزشي :۲۲ - مهندسي كامپيوتر

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيل۹۷-۹۶رشته :۱۸ - مهندسي فناوري اطالعات

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۴۳۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار٢١١١٥١٤٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار٣١١١٥١٥٠٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی٣حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٤١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مدیریت توسعه نرم افزار٥١٣٢٢٠٣٧

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی١برنامه ریزى استراتژیك٦١٣٢٢٠٣٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری١مهندسی مجدد فرایندهاى تجارى٧١٣٢٢٠٣٩

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)٨١٣٢٢٠٤٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢نیاز سنجی اطلاعاتی٩١٣٢٢٠٤٧

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٢برنامه ریزى منابع سازمان١٠١٣٢٢٠٤٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣انبارهاى داده و داده كاوى١١١٣٢٢٠٥٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٢مدیریت دانش١٢١٣٢٢٠٥١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣سیستمهاى تصمیم یار١٣١٣٢٢٠٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٣تست ونگهدارى نرم افزار١٤١٣٢٢٠٥٣

تشریحی٣روش تحقیق و سمینار١٥١٣٢٢٠٥٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٤هوش تجارى١٦١٣٢٢٠٥٥

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٤ذخیره و بازیابی اطلاعات روى وب١٧١٣٢٢٠٥٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مدیریت وكنترل پروژه هاى فناورى اطلاعات١٨١٥١٢٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١مدیریت استراتژیك فناورى اطلاعات١٩١٥١٢٠٠٢
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰گروه آموزشي :۱۰ - مهندسي فناوري اطالعات

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۱-۹۰رشته :۱۰ - مهندسي فناوري اطالعات-سيستمهاي چند رسانه اي

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۳۷۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١گرافیك كامپیوترى ٢١١١٥١٢٠١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار٣١١١٥١٥٠٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١سیستم هاى چندرسانه اى٤١١١٥١٥٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١هوش مصنوعی٥١١١٥١٥٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٦١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧تشریحی١فشرده سازى اطلاعات٧١٣١٠٠٠١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١مدیریت توسعه نرم افزار٨١٣١٠٠٠٢

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٢ارتباطات تصویرى٩١٣١٠٠٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تشریحی١گرافیك كامپیوترى پبشرفته١٠١٣١٠٠٠٤

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی٢طراحی واسط كاربر١١١٣١٠٠٠٥

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تشریحی٢پویانمایی و پویانمایی سه بعدى١٢١٣١٠٠٠٦

تشریحی٣روش تحقیق و سمینار١٣١٣١٠٠٠٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٢ساخت محیط هاى مجازى١٤١٣١٠٠٠٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٣شبكه هاى چندرسانه اى١٥١٣١٠٠٠٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٣...پردازش گفتار دیجیتال براى چند رسانه اى١٦١٣١٠٠١١

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٧١٣١٠٠١٤

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥تشریحی٤بینایی ماشین ( آموزش محور )١٨١٣١٠٠١٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تشریحی٤...مباحث پیشرفته در چندرسانه اى ( آموزش ١٩١٣١٠٠١٦
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸گروه آموزشي :۱۰ - مهندسي فناوري اطالعات

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸رشته :۱۱ - مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۳۷۵ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار٢١١١٥١١٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار٣١١١٥١٤٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی١معمارى نرم افزار٤١١١٥٢٨٠

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی--حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٥١٢٢٠٦٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١مهندسی مجدد فرآیندهاى حرفه٦١٣١٠٠٢٧

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠...تستی و تشری٢معمارى سازمانی فناورى اطلاعات٧١٣١٠٠٢٨

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢تحلیل سیستمهاى داده هاى حجیم٨١٣١٠٠٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣معمارى خدمتگرا٩١٣١٠٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری٣معمارى امنیت اطلاعات سازمانی١٠١٣١٠٠٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تشریحی٤پروژهاى مقیاس وسیع فناورى اطلاعات١١١٣١٠٠٣٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٤فرآیند كاوى١٢١٣١٠٠٣٤

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢هوش تجارى١٣١٣١٠٠٣٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١تحلیل و طراحی سیستمها١٤١٣٢٢٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی١مدیریت پروژه هاى فناورى اطلاعات١٥١٣٢٢٠١١

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تستی١...اصول مدیریت و برنامه ریزى راهبردى فناو١٦١٣٢٢٠١٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار١٧١٣٢٢٠٢١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٨١٣٢٢٠٤٦

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی١برنامه ریزى منابع سازمان١٩١٣٢٢٠٤٨

تشریحی٣روش تحقیق و سمینار٢٠١٣٢٢٠٥٤
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۳ - فني و مهندسي

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۹-۹۸گروه آموزشي :۱۰ - مهندسي فناوري اطالعات

رشته :۱۲ - مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي تكنولوژي

اطالعات
ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۸-۹۹

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۳۷۶ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١پایگاه داده ها٢١١١١٤٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار٣١١١٥١١٥٢

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار٤١١١٥١٤٦١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی--حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٥١٢٢٠٦٥٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١اطلاعات و تكنولوژى اطلاعات٦١٣١٠٠١٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩تستی١...مهندسی مجدد الكترونیكی فرایندهاى كسب٧١٣١٠٠١٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢تستی١پیاده سازى پروژه هاى تكنولوژى اطلاعات٨١٣١٠٠١٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٢...تكنولوژى ها و مدل هاى كسب و كار تجارت ٩١٣١٠٠٢٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تستی٢بازاریابی استراتژیك بر روى اینترنت١٠١٣١٠٠٢١

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تستی٢استراتژى تكنولوژى اطلاعات١١١٣١٠٠٢٢

١٠:٣٠١٢:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تستی٣معمارى تكنولوژى١٢١٣١٠٠٢٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦تستی٣مدیریت و برنامه ریزى منابع اطلاعاتی١٣١٣١٠٠٢٤

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٣/٢١٤تشریحی٤مدیریت دانایی١٤١٣١٠٠٢٥

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤تستی٤تعامل انسان و كامپیوتر١٥١٣١٠٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٥١٦تستی١تحلیل و طراحی سیستمها١٦١٣٢٢٠٠٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تستی١شبكه هاى كامپیوترى١٧١٣٢٢٠١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار١٨١٣٢٢٠٢١

تشریحی٤سمینار (تحقیق و تتبع نظرى)١٩١٣٢٢٠٤٦

تشریحی٣روش تحقیق و سمینار٢٠١٣٢٢٠٥٤
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه : --دانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :ترم دروس انتقاليگروه آموزشي :۱۵ - كامپيوتر

ترم اعمال :ترم اول سال تحصيلي ۸۷-۸۶رشته :۱۳ - مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۸۲ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١سیستم هاى عامل پیشرفته٢١١١٥٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١پایگاه داده پیشرفته٣١١١٥٠٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١الگوریتم هاى پیشرفته٤١١١٥٠٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٢مهندسی نرم افزارپیشرفته٥١١١٥٠٢٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١شبكه هاى كامپیوترى پیشرفته٦١١١٥٠٢٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٢٥تشریحی١پردازش تصویر٧١١١٥٠٢٨

تشریحی٣سمینار٨١١١٥٠٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣معمارى كامپیوترپیشرفته٩١١١٥٠٣١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٣پردازش موازى١٠١١١٥٠٣٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٣مباحث پیشرفته درمهندسی نرم افزار١١١١١٥٠٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٣سیستمهاى خبره ومهندسی دانش١٢١١١٥٠٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣سیستمهاى پشتیبانی تصمیم گیرى١٣١١١٥٠٣٩

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣شبكه هاى عصبی١٤١١١٥٠٤٠

تشریحی٣مباحث ویژه درپایگاه داده١٥١١١٥٠٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١طراحی الگوریتمها١٦١١١٥٠٧٨

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١اصول طراحی پایگاه داده ها١٧١١١٥٠٨٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١سیستمهاى عامل١٨١١١٥١١٣

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار١٩١١١٥١١٥٢

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٤...مدل سازى و بررسی كارایی سیستم هاى كام٢٠١١١٥٢٥١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٤طراحی نرم افزارهاى مطم�ن ( آموزش محور )٢١١١١٥٢٥٢

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )٢٢١١١٥٢٥٧

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٤داده كاوى و انبار داده ها ( آموزش محور )٢٣١١١٥٢٥٨

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تشریحی٤پردازش گفتار ( آموزش محور )٢٤١١١٥٢٥٩

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٥١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲گروه آموزشي :۱۵ - كامپيوتر

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۳-۹۲رشته :۱۳ - مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۸۳ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١سیستم هاى عامل پیشرفته٢١١١٥٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١پایگاه داده پیشرفته٣١١١٥٠٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١الگوریتم هاى پیشرفته٤١١١٥٠٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١مهندسی نرم افزارپیشرفته٥١١١٥٠٢٦

تشریحی٣سمینار٦١١١٥٠٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢معمارى كامپیوترپیشرفته٧١١١٥٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢مباحث پیشرفته درمهندسی نرم افزار٨١١١٥٠٣٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری٢سیستمهاى خبره ومهندسی دانش٩١١١٥٠٣٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١سیستمهاى عامل١٠١١١٥١١٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨...تستی و تشری١ساختمان داده ها١١١١١٥١٤٠

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١معمارى كامپیوتر١٢١١١٥١٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١نظریه زبانهاوماشین ها١٣١١١٥١٥٧

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٤١١١٥٢٥٧

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٤طراحی نرم افزاهاى مطم�ن (آموزش محور)١٥١١١٥٢٦٠

١٣:٣٠١٥:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری٤شبكه هاى كامپیوترى پیشرفته (آموزش محور)١٦١١١٥٢٦١

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٢الگوریتم موازى١٧١١١٥٢٦٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٢...مدل سازى و بررسی كارا�ی سیستم هاى كام١٨١١١٥٢٦٣

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٠٣تشریحی٢ریاضیات پیشرفته در مهندسی كامپیوتر١٩١١١٥٢٦٤

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣سیستم هاى توزیع شده٢٠١١١٥٢٦٥

١٠:٣٠١٢:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٣١١١تشریحی٣روشهاى محاسباتی پیشرفته٢١١١١٥٢٦٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٢١٢٢٠٦٥٨
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دوره :تمامي دوره هامقطع :كارشناسي ارشد

نوع برنامه :نوع برنامه درسيدانشكده :۱۱ - علوم پايه

ترم ورود :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴گروه آموزشي :۱۵ - كامپيوتر

ترم اعمال :نيمسال اول سال تحصيلي۹۵-۹۴رشته :۱۳ - مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان

تاريخ امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي

۹۸-۹۹

زمان: ۰۸:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

صفحه : ۸۴ از ۴۶۶شماره گزارش: ۵۷۹

نام درسشماره درسرديف

ترم

تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين

روز هفتهروز

ساعت

شروع

ساعات

پايان
تشریحی٤پایان نامه ارشد (٦ واحد)١١١١١٢٩٧

١٠:٣٠١٢:٣٠چهار شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٤١٥...تستی و تشری١پایگاه داده ها٢١١١١٤٠٣

١٣:٣٠١٥:٣٠شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٧١٧...تستی و تشری١سیستم هاى عامل پیشرفته٣١١١٥٠٢٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١پایگاه داده پیشرفته٤١١١٥٠٢٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨...تستی و تشری١الگوریتم هاى پیشرفته٥١١١٥٠٢٥

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری١مهندسی نرم افزارپیشرفته٦١١١٥٠٢٦

تشریحی٣سمینار٧١١١٥٠٢٩

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٢معمارى كامپیوترپیشرفته٨١١١٥٠٣١

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری١سیستمهاى عامل٩١١١٥١١٣

١٠:٣٠١٢:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١مهندسی نرم افزار١٠١١١٥١١٤١

١٣:٣٠١٥:٣٠سه شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٣١٤...تستی و تشری١طراحی الگوریتمها١١١١١٥١٤٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری١معمارى كامپیوتر١٢١١١٥١٤٣

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٦٨تستی١نظریه زبانهاوماشین ها١٣١١١٥١٥٧

تشریحی٤سمینار ( تحقیق و تتبع نظرى )١٤١١١٥٢٥٧

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٣/١٩٢...تستی و تشری٣سیستم هاى توزیع شده١٥١١١٥٢٦٥

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٤پردازش موازى١٦١١١٥٢٧١

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧تستی٤مدیریت پروژه هاى نرم افزارى١٧١١١٥٢٧٢

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٢رایانش ابرى١٨١١١٥٢٧٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩...تستی و تشری٢شبكه هاى كامپیوترى پیشرفته١٩١١١٥٢٧٤

٠٨:٠٠١٠:٠٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣...تستی و تشری٣ارزیابی كارایی سیستم هاى كامپیوترى٢٠١١١٥٢٧٥

٠٨:٠٠١٠:٠٠شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٤٦...تستی و تشری٣داده كاوى٢١١١١٥٢٧٦

٠٨:٠٠١٠:٠٠سه شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٧٩تشریحی٣امنیت پایگاه داده٢٢١١١٥٢٧٧

١٣:٣٠١٥:٣٠پنج شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٩١٠تشریحی٣بازیابی پیشرفته اطلاعات٢٣١١١٥٢٧٨

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٨١٨تشریحی٢مهندسی نیازمندى ها٢٤١١١٥٢٧٩

١٠:٣٠١٢:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٢١٣تشریحی٢معمارى نرم افزار٢٥١١١٥٢٨٠

١٣:٣٠١٥:٣٠دو شنبه١٣٩٩/٠٤/٠٩١٩...تستی و تشری٣متدولوژى ایجاد نرم افزار٢٦١١١٥٢٨٢

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١...تستی و تشری٣سیستم هاى تصمیم یار٢٧١١١٥٢٨٣

٠٨:٠٠١٠:٠٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/٢٥٧...تستی و تشری٣مباحث ویژه در نرم افزار ٢٨١١١٥٢٨٤١

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تستی١حفظ جزء ٣٠ قرآن كریم٢٩١٢٢٠٦٥٨

١٣:٣٠١٥:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٤/٠١١٢...تستی و تشری١معمارى كامپیوتر٣٠١٣٢٢٠٠٦

١٠:٣٠١٢:٣٠یك شنبه١٣٩٩/٠٣/١٨١تشریحی٣شناسایی الگو٣١١٣٢٢٠٦٩
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