برنامه امتحانات نیمسال اول  98-99دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
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نام درس
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نام درس
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صبح

شنبه

1398/10/21

سيستم هاي كنترل خطي

آزمون نرم افزار

عصر

شنبه

1398/10/21

طرح خطوط و انتقال انرژي

مدارهاي الکتريکي ()1

مدارهاي الکتريکي

مدارهاي الکترونيکي

صبح

يکشنبه

1398/10/22

نظريه زبان ها و ماشين

آشنايي با رويکرد الکترونيک

عصر

يکشنبه

1398/10/22

شيوه ارائه مطالب علمي و فني

فيزيولوژي ()1

تحقيق در عمليات

فيزيک الکترونيک

صبح

دوشنبه

1398/10/23

طراحي كامپيوتري سيستم هاي ديجيتال()CAD

ساختمان داده ها و الگوريتم

برنامه سازي پيشرفته

برنامه سازي موازي

عصر

دوشنبه

1398/10/23

الکترونيک ()2

تعامل انسان و كامپيوتر

الکترومغناطيس

فيزيک مدرن

صبح

سه شنبه

1398/10/24

ماشينهاي الکتريکي ()1

پايگاه داده ها

DS P

عصر

سه شنبه

1398/10/24

ماشين هاي الکتريکي ()2

انتقال داده ها

ابزار دقيق

صبح

چهار شنبه

1398/10/25

سيستمهاي نهفته مبتني برمدارات قابل برنامه ريزي

ريزپردازنده (ميکروپروسسور)

مباني كارآفريني

عصر

چهار شنبه

1398/10/25

اقتصاد مهندسي

سيستم هاي كنترل پيشرفته

صبح

پنجشنبه

1398/10/26

الکترونيک ديجيتال

روشنايي فني

اصول سيستم هاي راديولوژي

ساختمان گسسته

مهندسي نرم افزار ()2

صبح

شنبه

1398/10/28

آمار و احتماالت

الکترونيک ()1

سيستم هاي هوشمند

عصر

شنبه

1398/10/28

بررسي سيستمهاي قدرت ()1

مخابرات ()2

امنيت شبکه هاي كامپيوتري

شبکه هاي كامپيوتري

صبح

يکشنبه

1398/10/29

الکترونيک صنعتي

زبان تخصصي

تحليل و طراحي سيستم ها

عصر

يکشنبه

1398/10/29

تجزيه و تحليل سيستم ها

مخابرات ()1

صبح

دوشنبه

1398/10/30

ساختمان داده در مهندسي برق

ماشين هاي الکتريکي()3

عصر

دوشنبه

1398/10/30

رياضي مهندسي

مديريت و كنترل پروژه IT

صبح

سه شنبه

1398/11/01

تجهيزات عمومي بيمارستانها

روش هاي رسمي در نرم افزار

عصر

سه شنبه

1398/11/01

اصول و مباني مديريت

صبح

چهار شنبه

1398/11/02

سيستم هاي عامل ()1

مايکروويو ()1

مدارهاي منطقي
عايق و فشار قوي

هوش مصنوعي

طراحي الگوريتم

معماري كامپيوتر

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي

عصر

چهارشنبه

1398/11/02

مدارهاي الکتريکي ()2

الکترونيک ()3

صبح

پنجشنبه

1398/11/03

مديريت اطالعات پزشکي

طراحي و ساخت كامپايلر

مدارهاي مخابراتي

رله و حفاظت
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

كنترل صنعتي

