برنامه هفتگي دوره هاي مهندسي فناوري "  " ICTدر نیمسال اول سال تحصیلي 97-98
سـاعت
ايام هفته

شماره
کالس

8:30-10:10

شماره
کالس
کاربینی

10:30-12:10
کرم پور

شنبه

شماره
کالس

13-14:40

محیط چند رسانه ای مافی
(شروع کالس از  12:45الی
)14:50
الکترومغناطیس ( )12:30-14:45
یزدانیان

شماره کالس

14:50-16:30

-205تکنولوژی مخابرات  -مازوچی

-202فیبر نوری عمیدیان

یکشنبه

دوشنبه

-114آزمایشگاه فیبر نوری ()9:30-12:30
صمدیانی

-206مبانی اندازه گیری وابزار
دقیق+کارگاه عملی) ()10.30-14
هدایتی

سوئیچینگ و سیگنالینگ(با کاردانی)  -آزادوار

مبانی  ictگ1

مافی

سرویسهای ارزش افزوده

گرامی

مبانی امنیت

گرامی

-206مهندسی ترافیک  -آزادوار

NGN -205شبکه های مخابرات نسل
جدید  -خوانساری

مهارتهای مسئله یابی پاشایی

-201نگهداری شبکه های
دیتا  -احمدی

شبکه های کامپیوتری (گرامی)
(زمان تشکیل کالس با هماهنگی استاد)

چهارشنبه

-120کارگاه سیستم های سیار گ
)7:30-10:10(1قاطع

جمعه

-202مخابرات دیجیتال

عروتی نیا

-208طراحی شبکه های نوری+کارگاه عملی
( )14:45-18:30صمدیانی

-208تکنیک های ارتباط ارتباط نوری
 -صمدیانی

پنجشنبه

-202مخابرات ماهواره ای  -فرد

کنترل پروژه پاشایی

پایـگاه داده گ –1میرزاد (- 16:40
)20:15

مافی
مبانی  ictگ1
(شروع کالس از  12:45تا )14:50

سه شنبه

شماره
کالس

16:40-18:20

شماره
کالس

18:30-20:15

-201اصول شبکه های ثابت و سیار -
فیاض

-114کارگاه نیرو تاسیسات (-)8-10:30
محمود زاده

-210نگهداری سیستم های انتقال رادیویی(-12:10
 )10:300فیاض
-114کارگاه فیبر نوری گ)10:30-13( -2

 -رنجبر

-220کارگاه شبکه های ثابت و سیار()10:30-13
قدیمی
-114کارگاه مخابرات دیجیتال گ)10:15-13(1
مرادی نژاد

-208تجهیزات و المانهای نوری  -صمدیانی
-202مبانی الکترونیک کاربردی  -عروتی نیا
 -206طراحی شبکه  - GSMخوانساری

-114کارگاه مخابرات دیجیتال
گ – )13-15:45(2مرادی نژاد
اصول ارتباط داده گ 1یوسف زاده
 -114کارگاه فیبر نوری گ1
()13:15-16:15رنجبر

اصول ارتباط داده گ 1یوسف زاده

-201مدارات اینتر فیس+کارگاه عملی گ1
پوالدی

-201مدارات اینتر فیس+کارگاه
عملی گ1
پوالدی

برنامه هفتگي دوره هاي کارداني فني "  " ICTدر نیمسال اول سال تحصیلي 97-98
سـاعت
ايام هفته

شماره
کالس

8:30 -10:10

شماره کالس

10:30-12:10

شنبه

محیط چند رسانه ای –مافی
()14:40-10
(کاردانی و کارشناسی)

مدارهای الکتریکی گ - 1هدایتی
تکنولوژی مخابرات  -مازوچی

 -208شبکه مخابرات نوری –صمدیانی

ساختمان داده گ  ( 1میرزاد)

پایـگاه داده گ –1میرزاد
()20:15- 16:40

-205مدار منطقی  -پوالدی

-206سوئیچینگ سیگنالینگ –
آزادوار

آشنایی با شبکه  - GSMاحسانی

ارتباط داده – احسانی
()18/30-20/30

اصول سرپرستی ()10.30-12.10
پاشائی

-206الکترونیک کاربردی گ– 1
هدایتی

-206الکترونیک کاربردی گ-1
هدایتی

سیستم عامل مدیریت شبکه -سالمی

آز سیستم عامل مدیریت شبکه
( - )20:30 – 18:30سالمی

زبان خارجه ( - )9/30-12اسالمی

ریاضی کاربردی و آمار – پاشائی زاد
()13-15/30

-114آزمایشگاه الکترونیک کاربردی
رشیدیان (ساعت )13- 10:30

کارگاه وب – اعتمادی
()17:30-13

آزمایشگاه مدار منطقی ( پوالدی)

ساختمان داده گ  (1میرزاد)

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

-114آزمایشگاه مخابرات-
زندی()8-10:30

مدارهای الکتریکی گ - 1هدایتی

پایگاه داده گ ( 1میرزاد)
()20:15- 16:40

-114آزمایشگاه الکترونیک کاربردی
– پوالدی()9:30-12:30

يكشنبه

شماره کالس

13-14:40

شماره
کالس

14:50 -16:30

شماره
کالس

16:40 -18:20

شماره
کالس

18:30 -20:15

فناوری اطالعات – ترکمن
()16/40-19/10

