امتحانات عملی رشته فنی (مقطع کاردانی و کارشناسی)
نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

خالقیت ٌّری

ج  11:00تا - 14:00هْذی اضرفی  -سایت2

1396/10/07

8:00

گرافیک ٍ اًیویطي در ٍب

ی  15:00تا - 18:00غسال دالٍری  -سایت2

1396/10/10

15-16

ترًاهِ سازی تحت ٍب

ج  14:00تا - 17:00آرهیي تْوتي  -سایت4

1396/10/07

14-16

ترًاهِ سازی تحت ٍب

ج  08:00تا - 11:00تْرٍز فرّثذ  -سایت4

1396/10/07

9-11

ترًاهِ ًَیسی ضی گرا

ج  18:00تا - 21:00تْرٍز فرّثذ 02 -

1396/10/07

16-18

کارگاُ پیکرتٌذی سرٍرّای ضثکِ ّای
کاهپیَتری

ج  13:00تا - 15:00احساى هطتاق 02 -

1396/10/07

14-16

کارگاُ راُ اًذازی ایستگاُ ّای کاری

ج  10:00تا - 12:00ایواى ًاهذار 101 -

1396/10/07

9:00

کارگاُ ضثکِ ّای سیار ٍ تیسین

ج  18:00تا - 20:00علیرضا عثادی 06 -

1396/10/03

16:30

ٍیرایص تصَیر1

د  15:00تا - 18:00تیتا اهیری  -سایت5

1396/10/11

15:30

راُ اًذازی ٍب سرٍر ٍ ایٌترًت

د  15:00تا - 18:00احساى خاى احوذی  -سایت4

1396/10/04

16:30

سخت افسار سَئیچ ّا ٍ هسیریاب ّا

ی  17:00تا - 19:00اتراّین فرجی 303 -

1396/10/10

17:00

کارگاُ ترًاهِ سازی تحت ٍب

د  15:00تا - 18:00قاسن رضیذی 01 -

1396/10/11

15-17

ضٌاخت ٍ پیکرتٌذی ISP

ج  17:00تا - 20:00احوذ اتراّیوی  -سایت3

هتعاقثا اعالم هی گردد.

اهٌیت در ٍب

د  18:00تا - 21:00احساى خاى احوذی  -سایت4

1396/10/11

16:30

تصَیر سازی

د  18:00تا - 21:00تیتا اهیری  -سایت5

1396/10/11

17:00

حرین خصَصی ٍ اهٌیت ایٌترًت

ج  12:00تا - 14:00احوذ اتراّیوی  -سایت5

هتعاقثا اعالم هی گردد.

آزهایطگاُ ضثکِ ّای ًَری

چ  07:00تا - 09:00الکس داًیذُ 103 -

1396/10/06

14:00

کارگاُ سخت افسار ضثکِ

د  13:00تا - 16:00خاًن کریوی -سایت3

1396/10/04

13-15

کارگاُ طراحی صفحات ٍب

ج  15:00تا - 18:00افطیي سرخَش 02 -

1396/10/07

15-17

ًصة ٍ راُ اًذازی ضثکِ ّای درٍى
سازهاًی

ج  12:00تا - 14:00ایواى ًاهذار 102 -

1396/10/07

11:00

اًیویطي در ٍب

ج  08:00تا - 11:00هْذی اضرفی  -سایت2

1396/10/14

8:00

تکٌیک ّای پیطرفتِ ترًاهِ سازی

ی  18:00تا - 21:00غسال دالٍری  -سایت2

1396/10/10

16:3017:30

پیکرتٌذی هسیریاتْای ضثکِ

ج  14:00تا - 17:00احوذ اتراّیوی  -سایت5

هتعاقثا اعالم هی گردد.

کارگاُ آضٌایی تا سرٍیس دٌّذُ ایٌترًتی

چ  15:00تا - 18:00آقای صذق پَر  -سایت3

1396/10/06

15-17

کارگاُ سیستن عاهل هذیریت ضثکِ

چ  15:00تا - 18:00افطیي عضذاًلَ  -سایت2

1396/10/07

15:00

اصَل ٍ هفاّین رهس ًگاری

ج  17:00تا - 20:00آرهیي تْوتي 03 -

1396/10/07

16-18

زتاى ّای ترًاهِ ًَیسی تصری

ی  12:00تا - 15:00سارًگ قرتاًیاى  -سایت1

1396/10/03

14-16

امتحانات عملی رشته فنی (مقطع کاردانی و کارشناسی)
نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

طراحی سایت ّای تجارت الکترًٍیکی

چ  17:00تا - 19:00سیذ هجتثی هَسَی 02 -

1396/10/06

16-18

کارگاُ پیادُ سازی ضثکِ ّای
ضخصی(خاًگی)

د  15:00تا- 18:00خاًن کریوی -سایت2

1396/10/04

15-17

کارگاُ هذیریت ٍ سٌجص ضثکِ ّای
گستردُ

ی  15:00تا - 18:00تْارُ هیرزایی  -سایت3

1396/10/03

15:00

ترًاهِ سازی تحت ٍیٌذٍز ()ASP

چ  15:00تا - 18:00عیي الِ حاتوی  -سایت5

1396/10/06

16:30

ترًاهِ سازی سوت سرٍر ()PHP

چ  18:00تا - 21:00عیي الِ حاتوی  -سایت5چ  18:00تا - 21:00عیي
الِ حاتوی  -سایت5

1396/10/06

18:00

هفاّین TCP/IP

ج  08:00تاً - 11:00اصر ضرفی 04 -

1396/10/06

18:00

