
 89- 99 اول  ربانمه امتحاانت نيمسال

 زمان
 ايام

11-8 14-11 16-14 

 دوشنبه
23/10/98 

 رياضی عمومی)كارشناسی ناپیوسته(
 برنامه ريزی رياضی)كارشناسی(

 برنامه ريزی منطقه ای
 پايگاه داده پیشرفته

 1تحقیق در عملیات
 رياضی)جبرانی(

 مدرن سیستم های كنترل
 زی و بهینه سازیشبیه سازی كامپیوتری،مدلسا

 مبانی تحقیق در عملیات
 مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زيستی

 سیستم های چندرسانه ای
 مبانی بینايی كامپیوتر

 مبانی پردازش زبان و گفتار

 آشنائی با مبانی برنامه ريزی كالبدی 

 

 تکنولوژی بتن
 2رياضی عمومی 

 2رياضی 
 2سازه های بتن آرمه 

 سیستم های كنترل خطی
 یت پايگاه دادهامن

 كنترل پیش بین

 بهره برداری از سیستم های قدرت
 تاسیسات مکانیکی

 تاسیسات مکانیکی و برقی
 2تحقیق در عملیات 

 خطوط انتقال مخابراتی
 دينامیک)مکانیک و انرژی(
 1دينامیک سیاالت محاسباتی

 مکانیک و انرژی(-رياضی مهندسی)مواد
 محیط های چندرسانه ای

 اء محدودمقدمه ای بر اجز
 مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی

 نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان
 نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان

 شیمی فیزيک مواد
 فرآيندهای انجماد پیشرفته

 ابزاردقیق بیومديکال
 ابزاردقیق پیشرفته

 الکترومغناطیس
 انسان،طبیعت ومعماری
 2برنامه سازی پیشرفته 

 بهداشت عمومی
 وج وآنتنريزم

 سازه های بلند
 طراحی الگوريتم ها

 ممیزی انرژی
 پوزيت هامكا

 كريستالوگرافی
 اقتصاد شهری

 

 

 هس شنبه
24/10/98 

 آشنائی با معماری اسالمی
 آمارواحتماالت)كاردانی(
 تئوری پیشرفته مخابرات

 روش های مرمت ابنیه
 ساختمان داده ها)كارشناسی(

 ساختمان داده ها و الگوريتم ها
 (1امپیوتری )كرافیک گ

 1ماشین الکتريکی 
 مباحث ويژه در برق)امنیت اطالعات(

 مبانی امنیت اطالعات
 تحلیل فضاهای شهری

 تکنولوژی و بازرسی جوش و كارگاه
 شناخت و تحلیل فضای شهری

 مدارهای پالس وديجیتال
 

 امنیت شبکه
 بیوشیمی

 ساختمان های فوالدی
 1سازه های فوالدی 

 1طراحی اجزاء
 بانی رايانش امنم

 مخابرات ديجیتال
 مصالح ساختمانی
 2معماری اسالمی 

 تکنیک پالس
 دينامیک)عمران(
 روش های ساخت
 مبانی شهرشناسی

 

 
 پايگاه داده ها)كارشناسی(

 تاسیسات الکتريکی
 تجهیزات عمومی بیمارستان ها و كلینیک های پزشکی

 تحلیل و طراحی سیستم ها)كارشناسی(
 انی(رياضی عمومی)كارد

 1رياضی عمومی 
 رياضی كاربردی

 رياضیات پايه
 مبانی مهندسی نرم افزار

 1مهندسی نرم افزار 

 

 چهارشنبه
25/10/98 

 آمار مهندسی
 خاک مسلح و روشهای اجراء آن

 روش پژوهش و ارائه
 روش تحقیق در شهرسازی

 رياضی مهندسی)ناپیوسته برق(
 رياضیات مهندسی

 شیوه ارائه مطالب علمی وفنی
 یوه ارائه نوشتاری وگفتاریش

 كنترل
 كنترل اتوماتیک

 مبانی و روش های برنامه ريزی شهری
 مديريت كیفیت و بهره وری

 )مکانیک وانرژی(1مقاومت مصالح
 عملیات حرارتی

 

 اصول كار نیروگاه های حرارتی
 برنامه نويسی دستگاه های سیار

 همروند برنامه نويسی
 روش های اجرايی ساختمان

 ژه در برق)برنامه نويسی اندرويد(مباحث وي
 مدارهای الکترونیکی)برق(

 و علم موادمقاومت مصالح 
 مکانیک خاک پیشرفته
 بررسی های غیرمخرب

 روش های پیشرفته غیرمخرب

 آشنايی با مرمت ابنیه
 اجرای سازه های بتنی
 احتمال و كاربرد آن
 الکترونیک آنالوگ

 رياضی گسسته
 رياضیات گسسته

 آماریكنترل كیفیت 
 معماری جهان

 مقاومت مصالح 
 منابع تغذيه

 نظريه تصمیم گیری
 پروتزهای بیومتريال

 دانش خانواده و جمعیت
 
 

 پنجشنبه
26/10/98 

 داده كاوی و كشف دانش
 رمزنگاری كاربردی

 رياضیات عالی مهندسی
 آشنايی با معماری معاصر

 آمار و احتماالت مهندسی)عمران(
 میراتتعو نگهداری برنامه ريزی 

 زيست شناسی )سلولی و مولکولی(
 شبکه های هوشمند انرژی الکتريکی

 (ICTفیزيک الکتريسیته و مغناطیس)
 مجموعه هاوسیستم های فازی

 مفاهیم پیشرفته درشبکه

 داده كاوی
 زيست شناسی

 طراحی آزمايشها
 2ماشین الکتريکی

 2الکتريکیهای ماشین 
 1معماری معاصر 

 مهندسی پی
 قوی عايق ها و فشار

 وببرنامه نويسی 
 اجرای ساختمانها با مصالح بنائی

 اصول توانبخشی و وسايل و دستگاهها
 برنامه نويسی مبتنی بر وب

 1طراحی سیستم های تهويه مطبوع 
 طراحی سیستم های شی گرا

 طراحی صفحات وب  
   (RFMEMS Switchesمباحث ويژه)

 مهندسی اينترنت)كارشناسی پیوسته(

 )عمران(مکانیک سیاالت 
 مکانیک سیاالت و هیدرولیک

 الکتروفیزيولوژی
  2الکترونیک 

 بیوفیزيک
 تهويه مطبوع

 تهويه مطبوع پیشرفته
 روشهای تولید

 سازه های بنايی
 1مباحث ويژه   

 2مباحث ويژه 
 مدل های كمی در شهرسازی

 معماری كامپیوتر

 

 
 انقالب اسالمی ايران

 

 شنبه
28/10/98 

 سی)مکانیک و انرژی(آمار و احتماالت مهند
 اصول مديريت و تئوری سازمان

 صول ومبانی مديريت از ديدگاه اسالما
 سیستم های اطالعات مديريت

 )كامپیوتر(مدارهای الکتريکی
 مدارهای الکتريکی و الکترونیکی

 مکانیک وانرژی(-مکانیک سیاالت)برق

 سیستم های كنترل ديجیتال

 آمار در شهرسازی
 اتیايجاد بانک های اطالع

 وروسازی سازی راه
 راهسازی

 روانشناسی محیطی
 فرآيندهای تصادفی

 مديريت پروژه
 1مکانیک سیاالت

 ايمنی كارگاه
 زبان فنی

 زمین شناسی مهندسی
 1خواص فیزيکی مواد

 روشهای تولیدو كارگاه
 ايستايی)معماری وشهرسازی(

 كامپیوتریمحلی شبکه های 
 مبانی تحلیل سیستم های انرژی

 سازگاری وآزمون های بیولوژيکی مبانی زيست
 مدارهای الکتريکی)برق(

 2مدارهای الکتريکی

 شبکه های كامپیوتری
 شبکه های مخابراتی

 متالورژی جوشکاری
 متره و برآورد

 متره و برآوردپروژه
 2مدارالکتريکی

 موادپیشرفته

 1انديشه اسالمی 

 

 شنبهیک 
29/10/98 

 حقوق ادله الکترونیکی در امنیت
 1ساختمان

 فیزيک)جبرانی(
 1فیزيک 

 مبانی وكاربردهای هوش مصنوعی
 هوش مصنوعی

 هوش مصنوعی وسیستم های خبره

   2های قدرت بررسی سیستم
 2تحلیل سیستمهای انرژی الکتريکی

 مهندسی آب وفاضالب و پروژه
 هندسه احجام وپرسپکتیو

 هندسه مناظر و مرايا

 

 كامپیوتر(–اقتصاد مهندسی)صنايع 
 گودوسازه نگهبانروشهای اجراء 

 سیگنالها و سیستم ها)برق(
 طراحی زبان های برنامه سازی

 مباحث ويژه )تجزيه و تحلیل سیستم ها(
 مدارهای مخابراتی

 )مکانیک و انرژی(مديريت وكنترل پروژه
 مقدمه ای بركاربردموادمهندسی در پزشکی

  برنامه سازی پیشرفته
 1 برنامه سازی پیشرفته
 هبرنامه نويسی پیشرفت

 پايايی در سیستم های انرژی
 تجزيه و تحلیل سیستم ها

 1ترمودينامیک مهندسی
 1ترمودينامیک 

 2خواص مکانیکی مواد
 مسکن

 )عمران(1مقاومت مصالح

 1بیومتريال
 2سازه های فوالدی 

 



 شنبه دو
30/10/98 

 مواد( -استاتیک)مکانیک و انرژی
  اقتصاد انرژی 
  1اقتصاد عمومی  

 الکترونیک ديجیتال 
 اندازه گیری الکترونیکی

 1بررسی سیستم های قدرت
 1تحلیل سیستم های انرژی الکتريکی

 شناسايی سیستم
 كاربردنقشه برداری در شهرسازی

 مبانی اقتصاد
 1مدارهای الکتريکی

 (VLSIمدارهای مجتمع خیلی فشرده)

 تحلیل سیستم ها
 حفاظت الکتريکی در سیستم های بیمارستان

 اظت،ايمنی و استانداردهای عمومی آزمايشگاهی وبیمارستانیحف
 مکانیک وانرژی( -موادزبان تخصصی)

 ساخنمان های بتن آرمه
 1سازه های بتن آرمه 

 سازه های نو
 2سخت افزاركامپیوتر 

  ساختمانیسیستم های 
 مباحث ويژه)نظريه زبانها و ماشین ها(

 مبانی نظری معماری
 انظريه زبان ها و ماشین ه

 اصول سیستم های مخابراتی

 امامتتاريخ 

 شنبههس 
01/11/98 

 ITاصول مديريت وبرنامه ريزی راهبردی 
 پردازش سیگنال های ديجیتال

 (DSPپردازش سیگنال های ديجیتال)
 طراحی سیستم های صنعتی

 در هوش مصنوعی 1مباحث ويژه 
 مهندسی فاكتورهای انسانی 

 تاسیسات وزيرساخت های شهری
 پیشرفته مطالعه مواد روش های

 روش های نوين آنالیزمواد
 مصالح ساختمانی وآزمايشگاه

 2مکانیک سیاالت

 مبانی هوش محاسباتی

 تصفیه آب وفاضالب
 تنظیم شرايط محیطی

 دينامیک سازه
 دينامیک سازه ها

 زبان تخصصی)كامپیوتر(
 سیستم های توزيع شده

 محاسبات نرم
 هیدرولوژی

 هیدرولوژی مهندسی
 ماشین يادگیری

 شیمی آلی
 شیمی آلی در بیومتريال

 اصول مهندسی ترافیک
 تئوری اطالعات چندكاربره

 زبان تخصصی)برق(
 زبان تخصصی مهندسی پزشکی

 زبان تخصصی واصطالحات پزشکی
 زبان خارجی

 1سیستم های انرژی الکتريکی
 عالئم و ايمنی راه

 فیزيولوژی
 مکانیک خاک

 مکانیک خاک و مهندسی پی

 

 هشنب چهار
02/11/98 

 آمار واحتمال مهندسی
 آمار واحتماالت مهندسی)كامپیوتر(

 1دينامیک سیستم های قدرت
 طراحی خطوط هوايی انتقال انرژی وپروژه

 مبانی انرژی های تجديدپذير
 معادالت ديفرانسیل)معماری وشهرسازی(

 اصول رباتیکز
 برنامه ريزی رياضی)ارشد(

 تولید انرژی الکتريکی
 حفاظت ورله

 شین های مخصوصما
 محاسبات عددی

 رباتیک وآزمايشگاه

 1شکل دهی فلزات

 پايگاه داده ها)كاردانی(
 تحقیقات صحرائی

 توسعه امن نرم افزار
 برنامه سازی كامپیوتر مبانی

 برنامه سازی رايانه ای

 برنامه سازی كامپیوتر
 مقدمه ای برمهندسی پزشکی

 مقدمه ای برمهندسی پزشکی زيستی

 ابزار دقیق
 سرپرستیول اص

 برنامه نويسی كامپیوتر
 سیستم های عامل

 شبیه سازی كامپیوتر
 ماشین آالت ساختمانی

 اخالق كاربردی
 

 شنبهپنج 
03/11/98 

 اصول سیستم های راديولوژی و راديوتراپی
 اصول و كلیات مديريت خدمات بهداشتی و درمانی

 روش های تعمیر و نگهداری ساختمان
 2ی سیستم های انرژی الکتريک

 سیگنال ها وسیستم ها)كامپیوتر(
 طراحی ساختمان های بتنی

 فیزيک الکترونیک كاربردی
 ((RL)يادگیری تقويتی)1مباحث ويژه

 (RLيادگیری تقويتی)

 تجارت الکترونیکی
 1تحلیل سازه ها 
 سازه های بتنی

 فیزيک الکترونیک
 فیزيک پزشکی

 مبانی برق
 1مبانی مهندسی برق
 مکانیک ساختمان

 نرم افزار مهندسی

 آمار حیاتی و احتماالت
 آمار و احتماالت مهندسی)برق( 

 استاتیک و مقاومت مصالح
 شهروشهرسازی دردوران معاصر

 مبانی كامپیوتروبرنامه نويسی
 مديريت وكنترل پروژه)صنايع(

 معادالت ديفرانسیل )ناپیوسته كامپیوتر(

  احتمال مهندسی
 استاتیک)عمران(
 ايستايی )عمران(

 وبازيابی اطالعاتذخیره 
 روسازی راه

 رياضیات
 مهندسی ترابری

 اصول فناوری اطالعات

 2انديشه اسالمی 

 شنبه
05/11/98 

 1استخراج فلزات 
 اصول طراحی كامپايلر

 رمزنگاری
 رياضیات رمزنگاری

 زبان ماشین واسمبلی)كارشناسی ناپیوسته(
 ساختمان داده ها)كاردانی(

 2فیزيک
 سازی حمل ونقلمدلهای زمانبندی وبهینه 

 میدان هاوامواج
 نظريه توالی عملیات

 هیدرولیک و آزمايشگاه

 ترمودينامیک پیشرفته مواد
 طراحی لرزه ای سازه ها

 مدارهای الکترونیکی )كامپیوتر(
 (CMOSمدارهای مجتمع خطی)
 مقررات ملی ساختمان

 وعملیات1نقشه برداری
 مدارهای مجتمع خطی 

 پروژهكارآفرينی و
 موادكنترل كیفی 

 الکترونیک صنعتی
                         1الکترونیک 

 (1مبانی شیمی)   
 دينامیک خاک
  دينامیک ماشین

 2سیستم عامل
 شیمی عمومی

 (1شیمی عمومی)
 علم مواد

 تفسیر موضوعی قرآن
 

 شنبهیک 
06/11/98 

 اصول حسابداری وهزينه يابی
 اصول مديريت ساخت
 الگوريتم های پیشرفته

 دسی)ناپیوسته كامپیوتر(رياضی مهن
 مخابرات آنالوگ وديجیتال

 مديريت و تشکیالت كارگاه
 مفاهیم پیشرفته دررايانش امن

 مهندسی نرم افزار پیشرفته

 2تحلیل سازه ها
 رايانش تکاملی

 1روستا
 مبانی معماری منظر

 مديريت مالی
 اقتصاد مهندسی)برق(

 جغرافیای شهری

 انتقال حرارت
 1انتقال حرارت 

 ماشین واسمبلی)كاردانی(زبان 
 1سیستم های ديجیتال

 ديجیتال وبرنامه پذير های طراحی سیستم
 های ريزپردازنده ای طراحی سیستم

 طراحی كامپیوتری سیستم های ديجیتال
 طراحی معماری و شهرسازی

 منطقی مدار
 مدارهای منطقی

 مهندسی سیستم ها

 كاربرد كامپیوتر در مهندسی عمران

 

 شنبهدو 
07/11/98 

 آثار زيست محیطی انرژی
 آمارواحتماالت)كارشناسی ناپیوسته(

 تحلیل وطراحی سیستمها)ارشد(
 ريزپردازنده پیشرفته

 ريزپردازنده وزبان اسمبلی
 شناسائی الگو

 3ماشین الکتريکی
   3ماشین های الکتريکی 

 مباحث ويژه
 (مپیوتركاناپیوسته معماری وشهرسازی وبجز كلیه گروه ها معادالت ديفرانسیل)

 2مقاومت مصالح
 آشنايی با زلزله واثرآن برسازه ها

 اصول مهندسی زلزله

 2ترمودينامیک مهندسی 
 انتقال حرارت جابجايی
 زبان تخصصی)عمران(

 1برنامه ريزی وكنترل تولیدوموجوديها
 طرح ريزی واحدهای صنعتی 

 )الگوريتم های تکاملی(مباحث منتخب در بهینه سازی سیستم ها 
 )الگوريتم های تکاملی(نتخب در سیستم های كالن مباحث م

 مبانی الکترونیک
 مبانی طراحی شبکه های حمل ونقل درون شهری

  متالورژی سطوح و پوشش ها
 مهندسی اينترنت)كاشناسی ناپیوسته(

  برنامه ريزی و مديريت سیستم های انرژی الکتريکی

 اصول مهندسی پل
 پل سازی

 2ترمودينامیک
 جبرخطی
 كاربردیجبرخطی 

 خواص مواد
 خواص موادمهندسی
 2سیستم های ديجیتال

 محیط زيست
 مهندسی محیط زيست

 انجماد فلزات

 فارسی
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