
18 - 1820 - 1616 - 1214 - 1010 - 8ساعت کالسایام

1فیزیک (هفته های زوج)زبان فارسی/(هفته های فرد)زبان خارجیزبان فارسیزبان خارجینام درس

استاد پیمان کریمیدکتر نیلوفر انصاری/  دکتر علیرضا سلیمانی  دکتر نیلوفر انصاری  دکتر علیرضا سلیمانینام استاد

http://el.sjau.ac.ir/a-soleimanihttp://el.sjau.ac.ir/n-ansarihttp://el.sjau.ac.ir/a-soleimanihttps://el.sjau.ac.ir/p-karimiآدرس کالس

1فیزیک مبانی کامپیوتر و برنامه سازی1ریاضی عمومی نام درس

استاد پیمان کریمیمهندس اکبر مقیمیاناستاد فاطمه صوفینام استاد

http://el.sjau.ac.ir/f-soufihttp://el.sjau.ac.ir/a-moghimianhttps://el.sjau.ac.ir/p-karimiآدرس کالس

(ویژه برداران) 1اندیشه اسالمی (ویژه خواهران) 1اندیشه اسالمی 1ریاضی عمومی نام درس

استاد مصطفی زرین پروراستاد نبی اهلل مرادیاستاد فاطمه صوفینام استاد

http://el.sjau.ac.ir/f-soufihttp://el.sjau.ac.ir/n-moradihttp://el.sjau.ac.ir/m-zarrinآدرس کالس

1فیزیک مبانی کامپیوتر و برنامه سازی1ریاضی عمومی نام درس

استاد پیمان کریمیمهندس اکبر مقیمیاناستاد فاطمه صوفینام استاد

http://el.sjau.ac.ir/f-soufihttp://el.sjau.ac.ir/a-moghimianhttps://el.sjau.ac.ir/p-karimiآدرس کالس

کارگاه کامپیوترکارگاه کامپیوترنام درس

استاد فاطمه ترکاشونداستاد فاطمه ترکاشوندنام استاد

http://el.sjau.ac.ir/f-torkashvandhttp://el.sjau.ac.ir/f-torkashvandآدرس کالس

مبانی کامپیوتر و برنامه سازینام درس

مهندس اکبر مقیمیاننام استاد

http://el.sjau.ac.ir/a-moghimianآدرس کالس

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

(1گروه )برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر 
991نیمسال  -  ترم اول 

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

https://el.sjau.ac.ir/p-karimi
https://el.sjau.ac.ir/p-karimi
https://el.sjau.ac.ir/p-karimi


18 - 1820 - 1616 - 1214 - 1010 - 8ساعت کالسایام

1فیزیک (هفته های زوج)زبان فارسی/(هفته های فرد)زبان خارجیزبان فارسیزبان خارجینام درس

استاد پیمان کریمیدکتر نیلوفر انصاری/  دکتر علیرضا سلیمانی  دکتر نیلوفر انصاری  دکتر علیرضا سلیمانینام استاد

http://el.sjau.ac.ir/a-soleimanihttp://el.sjau.ac.ir/n-ansarihttp://el.sjau.ac.ir/a-soleimanihttps://el.sjau.ac.ir/p-karimiآدرس کالس

1فیزیک مبانی کامپیوتر و برنامه سازینام درس

استاد پیمان کریمیمهندس اکبر مقیمیاننام استاد

http://el.sjau.ac.ir/a-moghimianhttps://el.sjau.ac.ir/p-karimiآدرس کالس

(ویژه برداران) 1اندیشه اسالمی (ویژه خواهران) 1اندیشه اسالمی 1ریاضی عمومی نام درس

استاد مصطفی زرین پروراستاد نبی اهلل مرادیاستاد فاطمه صوفینام استاد

http://el.sjau.ac.ir/f-soufihttp://el.sjau.ac.ir/n-moradihttp://el.sjau.ac.ir/m-zarrinآدرس کالس

1فیزیک مبانی کامپیوتر و برنامه سازی1ریاضی عمومی نام درس

استاد پیمان کریمیمهندس اکبر مقیمیاناستاد فاطمه صوفینام استاد

http://el.sjau.ac.ir/f-soufihttp://el.sjau.ac.ir/a-moghimianhttps://el.sjau.ac.ir/p-karimiآدرس کالس

کارگاه کامپیوترکارگاه کامپیوترنام درس

استاد فاطمه ترکاشونداستاد فاطمه ترکاشوندنام استاد

http://el.sjau.ac.ir/f-torkashvandhttp://el.sjau.ac.ir/f-torkashvandآدرس کالس

1ریاضی عمومی مبانی کامپیوتر و برنامه سازینام درس

استاد فاطمه صوفیمهندس اکبر مقیمیاننام استاد

http://el.sjau.ac.ir/a-moghimianhttp://el.sjau.ac.ir/f-soufiآدرس کالس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

(2گروه )برنامه درسی رشته مهندسی کامپیوتر 

991نیمسال  -  ترم اول 

https://el.sjau.ac.ir/p-karimi
https://el.sjau.ac.ir/p-karimi
https://el.sjau.ac.ir/p-karimi

