
ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

نسرین صفرنیا1کاربینی1

181400/10/1916:00-16طیبه جمالوندی3ریاضی عمومی2

14/301400/10/2308:00-13مهتاب امیری11کارگاه کامپیوتر3

161400/10/2310:00-14/30مهتاب امیری21کارگاه کامپیوتر4

161400/10/2110:30-14نسرین صفرنیا3برنامه نویسی مقدماتی5

201400/10/2516:00-18اصغر نوذری3فارسی6

20-18زهرا رنجبر12اندیشه اسالمی7

181400/10/2716:00-16عفاف دلشاد2ساختمان و زبان ماشین8

201400/10/2916:00-18ثریا رئوفی3زبان عمومی9

121400/10/2410:00-10زهره رئوفی/سعید سبزی1تربیت بدنی10

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

         (1ترم ) 1400 - 1برنامه سازی کامپیوتری، ورودی های - برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کاردانی فنی نرم افزار 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

نام استادشماره کالسعنوان درسردیف
برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

181400/10/1916:00-16طیبه جمالوندی3ریاضی علم کامپیوتر1

161400/10/2114:00-14سیدمحمد امین عبدالهی3زبانهای برنامه نویسی بصری2

201400/10/2316:00-18قاسم احمدیان3برنامه سازی شبکه3

161400/10/2516:00-14سیدمحمد امین عبدالهی3برنامه سازی سیستم4

181400/10/2710:30-16سیدمحمد امین عبدالهی3پایگاه داده ها5

18-16حجت اله چراغی2اخالق اسالمی6

ی7 قاسم احمدیان12کارورز

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

         (3ترم ) 99 - 1برنامه سازی کامپیوتری، ورودی های - برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کاردانی فنی نرم افزار 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

نام استادشماره کالسعنوان درسردیف
برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته



ساعتتاریخپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

161400/03/2914:00-14قاسم احمدیان3برنامه سازی تحت وب1

181400/03/3110:30-16سیدمحمدامین عبدالهی3پایگاه داده ها2

201400/04/0310:30-18قاسم احمدیان3برنامه سازی شبکه3

181400/04/0216:00-16ستایش الزهرا ابراهیمی2گزارش نویسی4

121400/04/0714:00-10علی رستمی2اخالق حرفه ای5

6

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 - 2برنامه سازی کامپیوتری، ورودی های - برنامه درسی و امتحانی دانشجویان رشته کاردانی فنی نرم افزار 

1400-01اول، سال تحصیلی :  نیمسال

نام استادشماره کالسعنوان درسردیف
برنامه امتحانیساعات تشکیل کالس در ایام هفته


