
ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

امیر بلوچی2پروژه فناوری اطالعات1

18-16سیدغالمرضا حسینی2پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی2

12-10فردوس عزیزی2تاریخ تحلیلی صدر اسالم3

20-18امیر بلوچی2سیستم های اطالعات مدیریت4

20-18علی حسین پناه2نمایه سازی5

18-16سیدغالمرضا حسینی2طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه های کامیوتری6

7

8

9

10

lms.jde.ir: لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

         (4ترم ) 98 - 2فناوری اطالعات، ورودی های - برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطالعات 

 1400-01اول، سال تحصیلی : نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

12-10فردوس عزیزی3تاریخ تحلیلی صدر اسالم1

20-18عبداله منصوری2مهارت های مسئله یابی2

18-16سیدغالمرضا حسینی2پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی3

18-16سیدغالمرضا حسینی2طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه های کامیوتری4

20-18امیر بلوچی2سیستم های اطالعات مدیریت5

20-18علی حسین پناه2نمایه سازی6

18-16علی جوکار3مدیریت خدمات فناوری اطالعات7

20-18فرشاد بلوچیان3اصول و فنون مذاکره8

10

11

lms.jde.ir: لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

         (3ترم ) 99 - 1فناوری اطالعات، ورودی های - برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطالعات 

 1400-01اول، سال تحصیلی : نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

16-14طیبه جمالوندی2ریاضیات گسسته1

12-10فردوس عزیزی2تاریخ تحلیلی صدر اسالم2

18-16سیدغالمرضا حسینی3طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه های کامیوتری3

20-18عبداله منصوری2مهارت های مسئله یابی4

20-18علی حسین پناه2نمایه سازی5

18-16علی جوکار3مدیریت خدمات فناوری اطالعات6

18-16امیر بلوچی2تجارت الکترونیکی7

امیر بلوچی12کارورزی8

20-18فرشاد بلوچیان2اصول و فنون مذاکره9

قاسم احمدیان2پایگاه داده ها10

11

12

lms.jde.ir: لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

         (2ترم ) 99 - 2فناوری اطالعات، ورودی های - برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطالعات 

 1400-01اول، سال تحصیلی : نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

نسرین صفرنیا2کاربینی1

16-14طیبه جمالوندی2ریاضیات گسسته2

20-18نسرین صفرنیا3طراحی الگوریتم3

20-18علی حسین پناه2نمایه سازی4

18-16نسرین صفرنیا2برنامه سازی شی گرا5

12-10فردوس عزیزی3تاریخ تحلیلی صدر اسالم6

18-16سیدغالمرضا حسینی2.طراحی و پیاده سازی زیر ساخت شبکه های7

18-16علی جوکار2مدیریت خدمات فناری اطالعات8

20-18امیر بلوچی2تجارت الکترونیکی9

امیر بلوچی2پایگاه داده ها10

11

12

lms.jde.ir: لینک ورود به کالس در سامانه مجازی

کد ملی: نام کاربری و رمز ورود

edu.uast.ac.ir:سامانه جامع آموزشی

ilam.iastjd.ac.ir: وبسایت مرکز آموزش علمی کاربردی

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایالم

         (1ترم ) 1400 - 1فناوری اطالعات، ورودی های - برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطالعات 

 1400-01اول، سال تحصیلی : نیمسال

عنوان درسردیف
شماره 

کالس
نام استاد

برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته


