
 

 بسمه تعالی
 99-98نیمسال دوم  مرحله اول های آنالینآزمون اطالعیه

 
 
 

 

 

حلول ماه شوال   ،یاخالص و بندگ  نیدر ماه تمر  دانشجویان عزیرطاعات و عبادات شما    یقبول  یضمن آرزو

های آنالین آزمونباتوجه به شروع  .میینمایعرض م تیو تهن کیتبر مانهیفطر را صم دیسع دیع  عهیو طل

  دانشجویان نکات زیر را مدنظر قرار دهند:الزم است ، 99-98مرحله اول نیمسال دوم 

 دقت کافی داشته باشید.مدت زمان امتحان و ساعت شروع هر امتحان دانشجویان به  •

 نخواهد داد. به دانشجویان  سامانه اجازه بارگزاری هیچ فایلی را ،پایان زمان امتحان پس از  •

 باشد.مناسب ها سواالت با کیفیت و حجم تصاویر پاسخدانشجویان دقت نمایند که  •

  ؟ دارد یا خیر فایل صوتیدانشجویان دقت نمایند که استاد برای سوالی درخواست ارسال  •

درصورت الزام استاد به ارسال فایل صوتی، دانشجویان حتما فایل صوتی ارسال نمایند. در 

وانید فایل صوتی ارسال تصورت ارسال فایل صوتی الزامی نیست و در صورت تمایل میغیراین

 نمایید.

  دارند های آنالینآزمونسامانه در صورتی که دانشجویان در هنگام  آزمون سوالی در مورد  •

تماس    (اطالعات  یمسئول واحد فناور  –)آقای دهقانی    09332564442توانند با شماره  می

 برقرار نمایند.

که تنها در صورتی  هستند.های آنالین  سامانه آزمونها سواالت در  دانشجویان ملزم به ارسال پاسخ •

توانند پاسخ سواالت را در بازه  ، دانشجویان میمقدور نبودهای آنالین  سامانه آزمونسواالت در  ارسال پاسخ

نام، نام خانوادگی و شماره  و با ذکر    zareikhncmc@gmail.com زمانی امتحان به ایمیل 

 وجه پذیرفته نخواهد شد.هیچ.  ارسال پاسخ بعد از اتمام زمان امتحان به ارسال نمایند دانشجویی

زیر مشخص شده  هایجدولدر   99-98های آنالین مرحله اول نیمسال دوم آزمونتاریخ و ساعت  •

 است.

 

 با آرزوی موفقیت برای تمام دانشجویان 

 اداره آموزش 

  

  

mailto:zareikhncmc@gmail.com


 

 بسمه تعالی
 99-98نیمسال دوم  مرحله اول های آنالینآزمون اطالعیه

 
 
 

 ساعت شروع امتحان امتحان تاریخ  روز 

 99/ 3/ 6 شنبه سه

 1 عمومی  ریاضی

 نالیز ریاضی آمبانی 

 معادالت با مشتقات جزئی 

 2 عمومی  ریاضی

 ریاضی مهندسی 

09:00 

09:00 

09:00 

11:00 

11:00 

 99/ 3/ 7 چهارشنبه

 ی وتر یکامپهای ستمیساصول 

 ی کدکذار نظریه 

 اعتماد تیقابل

10:00 

10:00 

10:00 

 -  -  99/ 3/ 8 شنبهپنج

 99/ 3/ 9 جمعه

 داده  گاهیپا

 ی عموم   یتوپولوژ 

 1 احتمال

 2 احتمال

 گسسته  رهیچندمتغ  یها  روش

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

 99/ 3/ 10 شنبه

 گسسته  اتیاضیر

 اتیبیترک یمبان

 ی سازبرنامه  هایزبان

 ی ناپارامتر  یها روش

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

 10:00 لی فرانسیمعادالت د  99/ 3/ 11 یکشنبه

 99/ 3/ 12 دوشنبه 
 ی اض یعلوم ر یمبان

 ی محاسبات آمار 

10:00 

10:00 

 99/ 3/ 13 شنبه سه

 کیمکان  کیزیف

 سته ی الکتر کیزیف

 وتر یکامپ یمعمار

 محاسبه  هینظر  یمبان

 محاسبه  هینظر

 مختلط  توابع

 1 وستهیپ رهیچند متغ  یها روش

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

10:00 

 

  



 

 بسمه تعالی
 99-98نیمسال دوم  مرحله اول های آنالینآزمون اطالعیه

 
 
 

 ساعت شروع امتحان امتحان تاریخ  روز 

 -  -  99/ 3/ 14 چهارشنبه

 10:00 ( یابی)برآورد یاضیآمار ر 99/ 3/ 15 شنبهپنج

 99/ 3/ 16 جمعه

   یساز و برنامه وتریکامپ یمبان

 شرفتهیپ سازیبرنامه

 داده  ساختمان

 تم یالگور یطراح

 جبر  یمبان

 ی آمار تیفیک کنترل

09:00 

09:00 

11:00 

11:00 

11:00 

11:00 

 -  -  99/ 3/ 17 شنبه

 99/ 3/ 18 یکشنبه

 ی و جبرخط س یماتر  یمبان

 ی مصنوع هوش

 ی مال اتیاضیدر ر یمباحث

10:00 

10:00 

10:00 

 99/ 3/ 19 دوشنبه 

 ی آمار و احتمال مهندس

 گراف و کاربردها  هینظر

 ی زمان ی سر

10:00 

10:00 

10:00 

 10:00 ی عدد  زیآنال یمبان 99/ 3/ 20 شنبه سه

 99/ 3/ 21 چهارشنبه
 احتمال یمبان

 ی عدد  یجبرخط

10:00 

10:00 

 99/ 3/ 22 شنبهپنج
 یکیونمدارهای الکتر

 آموزش ریاضی 

10:00 

10:00 

 


