
 برنامه كالسي دوره هاي  

 كارداني اینترنت و شبکه گسترده

 1400-1401سال تحصیلي  دومنیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 
 

 

 نام درس 

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت كالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

آز1 - كاربیني -   -- -- -- -- شیرین جباري 

  8:30 30/03/1401  16-18شنبه  حمید یاسي پور - 2 ریاضي پیش سالن

  8:30 01/04/1401  10-12پنج شنبه  سمانه باباخاني - 2 فیزیک پیش 101

آز1 2 برنامه نویسي مقدماتي 101   8:30 28/03/1401  14-16شنبه  پورعبداله محمدي  

  -- --  14-16یکشنبه  ساناز محمودي 1  كارگاه كامپیوتر كارگاه

  -- --  20تا  18دوشنبه  مهدي عباسي فرد 1  كارگاه لینوكس كارگاه

  8.30 10/4/1401  16تا  14دوشنبه  اسماعیل هاشمي پور  2 دانش خانواده 207

20تا  18جمعه  روانپاک فروزان - 3 زبان خارجه 105   6/4/1401 14  

  11 9/04/1401  18تا  16پنج شنبه  صفي نیا - 3 فارسي 105

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی:

 نفر 13 -)ترم اول( 1400-2ورودي:   

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 كارداني شبکه كامپیوتري

 1400-1401سال تحصیلي دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

 نام درس 

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت كالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

زبان تخصصي شبکه هاي  102

 كامپیوتري

 ابراهیم برازنده  3
 9-12دوشنبه 

 زبان خارجي عمومي 11:00 29/03/1401 

  11:00 31/03/1401  18-20پنج شنبه  سمیه عسکري  3 ریاضي علم كامپیوتر 102

 كارگاه كامپیوتري 11:00 02/04/1401  16-18یکشنبه  ساناز محمودي  3 شبکه هاي كامپیوتري 101

ک 1  كارگاه سخت افزار شبکه كارگاه  همنیاز با شبکه هاي كامپیوتري -- --  18-20یکشنبه  اسماعیل وفانور 

  11:00 04/04/1401  16-18پنج شنبه  احسان مصلي نژاد  3 ریاضي عمومي 101

          

     
 

    

          

          

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی:

 نفر13  -)ترم دوم( 1400-1ورودي:   

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 كارداني اینترنت و شبکه گسترده

 1400-1401سال تحصیلي  دومنیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 
 

 

 نام درس كالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد واحد 

 عملي
 نام استاد

 روز و ساعت كالس
 

 روز امتحان 
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 زبان خارجي 11:00 29/03/1401  12-15دوشنبه  ابراهیم برازنده - 3 زبان تخصصي اینترنت 102

 - 11:00 31/03/1401  18-20پنج شنبه  سمیه عسکري - 3 ریاضي علم كامپیوتر 102

 كارگاه كامپیوتر 11:00 02/04/1401  16-18یکشنبه  ساناز محمودي - 3 شبکه هاي كامپیوتري 101

ک1 - كارگاه طراحي صفحات وب كارگاه  برنامه نویسي مقدماتي -- --  16-18دوشنبه  مهدي عباسي فرد 

  11:00 04/04/1401  16-18پنج شنبه  احسان مصلي نژاد  3 ریاضي عمومي 101

          

          

  
        

  
        

 مقطع:  کاردانی

  1400-1401سال تحصيلی:

 نفر 28  -)ترم دوم(1-1400: ورودي

 



 

 برنامه كالسي دوره هاي  

 كارداني اینترنت و شبکه گسترده

 1400-1401سال تحصیلي  دوم نیمسال                                     مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 
 

 نام درس كالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد واحد 

 عملي
 نام استاد

 روز و ساعت كالس
 

 روز امتحان 
ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 شبکه هاي كامپیوتري 8:30 06/04/1401  10-13یکشنبه  نیما كریمي - TCP/IP 3مفاهیم 102

TCP/IPمفاهیم  8:30 08/04/1401  13-15پنج شنبه  ابراهیم مومني - 2 آشنائي با سرویس دهند ه اینترنتي 102 )همنیاز(   

سرویس دهنده اینترنتيكارگاه آشنائي با  كارگاه ک1 -   اسماعیل وفانور 
 15-17سه شنبه 

آشنائي با سرویس دهنده اینترنتي  -- -- 

 )همنیاز(

آز1 2 برنامه سازي شبکه 102 برنامه  -شبکه هاي كامپیوتري 8:30 28/03/1401  15-18دوشنبه  ابراهیم برازنده 

 نویسي مقدماتي

 شبکه هاي كامپیوتري 8:30 30/03/1401  12-14شنبه  عبداله محمدي پور - 3 آشنائي با مباني امنیت شبکه 101

ک1 - كارگاه برنامه سازي تحت وب كارگاه  كارگاه طراحي صفحات وب -- --  17-19سه شنبه  اسماعیل وفانور 

1كارورزي --  -- ایمان شریفي ک2  
 -- --  

  
        

 مقطع:  کاردانی

  1400-2سال تحصيلی:

 نفر 17 -)ترم سوم( 99-2ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 كارداني اینترنت و شبکه گسترده

 1400-1401سال تحصیلي  دومنیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

 

 

 نام درس كالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت كالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

آزISP 2 1شناخت و پیکربندي  102  TCP/IPمفاهیم 11:00 07/04/1401  10-13پنج شنبه  ابراهیم مومني 

 آشنائي با مباني امنیت شبکه 11:00 04/04/1401  15-17چهارشنبه  ایمان شریفي - 2 حریم خصوص و امنیت اینترنت 101

مسیریابهاي شبکهپیکربندي  102 آز1 2   TCP/IPمفاهیم 11:00 02/04/1401  13-16یکشنبه  نیما كریمي 

 TCP/IPمفاهیم 11:00 31/03/1401  17-18.30دوشنبه  رضا علیزاده - 2 مدیریت و سنجش شبکه هاي گسترده 101

ک1 - آز مدیریت و سنجش شبکه هاي گسترده كارگاه  اسماعیل وفانور 
 16-18یکشنبه 

مدیریت و سنجش شبکه هاي  -- -- 

 گسترده

 ریاضي علم كامپیوتر 11:00 29/03/1401  15-17سه شنبه  فائزه مستجابي - 2 مدار منطقي 102

2كارورزي  -- ک2 -  1كارورزي  -- --  -- نیما كریمي   

 مقطع:  کاردانی

  1400سال تحصيلی:

 نفر 27 -)ترم چهارم(  991ورودي: 

 



 برنامه كالسي دوره هاي  

 ITكارشناسي مهندسي فناوري اطالعات 

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 نام درس كالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت كالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  -- --  -- شیرین جباري 1  كاربیني -

  11:00 28/03/1401  16-18پنج شنبه  سمیه عسکري  2 ریاضیات مهندسي 102

  11:00 30/03/1401  18-20پنج شنبه  احسان مصلي نژاد  2 ریاضیات گسسته 101

ک 1 1 طراحي الگوریتم ها 103   11:00 01/04/1401  17-19چهارشنبه  نوین مکوندي 

ک 1 1 بانک اطالعاتي كاربردي 103   11:00 04/04/1401  16-18یکشنبه  هدایت اله دالكي 

ک 1 1 برنامه سازي شي گرا 102   11:00 06/04/1401  18-20دوشنبه  ابراهیم برازنده 

  11:00 07/04/1401  12-14یکشنبه  عبداله محمدي پور  2 )ج(ساختمان داده ها و الگوریتم 103

  11:00 02/04/1401  18تا  16سه شنبه  ساناز محمودي  2 )ج(شبکه هاي كامپیوتري 101

  11:00 05/04/1401  16-18دوشنبه  ایمان شریفي  2 پایگاه داده ها)ج( 103

14تا  12پنج شنبه  قاسم امیني  2 انقالب اسالمي 104   10/4/1401 8.30  

          

 مقطع:  کارشناسی

  1401-1400سال تحصيلی:

 ) ترم اول( 1400-2ورودي:

 



 

 

 برنامه كالسي دوره هاي  

 ITكارشناسي مهندسي فناوري اطالعات 

 1400-1401سال تحصیلي دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 
 

 

 

 نام درس كالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت كالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 برنامه سازي شي گرا 8:30 29/03/1401  10-12سه شنبه  فائزه مستجابي 1 1 برنامه سازي تحت وب 102

 طراحي الگوریتم ها 8:30 31/03/1401  18-20یکشنبه  محمدحسن محمدپور 1 2 مهندسي نرم افزار 104

  8:30 02/04/1401  16-18یکشنبه  محمدحسن محمدپور  2 مدیریت فناوري اطالعات 104

  8:30 05/04/1401  17-19چهارشنبه  ایمان شریفي  2 تجارت الکترونیکي 101

طراحي و پیاده سازي زیرساخت شبکه هاي  107

 كامپیوتري

 سعید شاهمرادي 1 2
 14تا  12سه شنبه 

 08/04/1401 8:30  

1كارورزي --      -- فائزه مستجابي 2  

 مقطع:  مهندسی فناوري

  1400سال تحصيلی:

 نفر 36-)ترم دوم(1400-1ورودي

 



 

 برنامه كالسي دوره هاي  

 ITكارشناسي مهندسي فناوري اطالعات 

 1400-1401سال تحصیلي دوم  نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 

 

 نام درس كالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت كالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

  11:00 28/03/1401  15-17دوشنبه  رضا علیزاده  2 نمایه سازي 101

 طراحي الگوریتمها 11:00 30/03/1401  16تا  14سه شنبه  سعید شاهمرادي آز 1 2 هوش مصنوعي 107

  11:00 07/04/1401  16-19یکشنبه  نیما كریمي آز 1 2 سیستمهاي خبره 102

 مدیریت فناوري اطالعات 11:00 04/04/1401  14-16یک شنبه  عبداله محمدي پور  2 كاربرد فناوري اطالعات در سازمان 103

  -- --  - شیرین جباري 3  پروژه فناوري اطالعات -

2كارورزي  -  1کارورزی  -- --  -- محمدحسن محمد پور 2  

          

  
        

 مقطع:  مهندسی فناوري

  1400سال تحصيلی:

 نفر 36-)ترم چهارم(991ورودي: 

 



 

 برنامه كالسي دوره هاي  

 كارشناسي مهندسي امنیت اطالعات

 1400-1401سال تحصیلي دوم نیمسال                                      مركز آموزش عالي علمي كاربردي 
  شعبه بندرعباس                                         

 

 

 درس نام كالس

تعداد 

واحد 

 نظري

تعداد 

واحد 

 عملي

 نام استاد
 روز و ساعت كالس

 
 روز امتحان 

ساعت 

 امتحان
 پیش نیاز و هم نیاز

 برنامه سازي شي گرا 11:00 29/03/1401  10-13سه شنبه  فائزه مستجابي 1 2 برنامه سازي تحت وب 102

 طراحي الگوریتم ها 11:00 31/03/1401  18-20یکشنبه  محمدحسن محمدپور 1 2 مهندسي نرم افزار 104

  11:00 02/04/1401  16-18یکشنبه  محمدحسن محمدپور  2 مدیریت فناوري اطالعات 104

  11:00 05/04/1401  17-19چهارشنبه  ایمان شریفي  2 تجارت الکترونیکي 101

آز1 2 امنیت بانک هاي اطالعاتي 103  بانک اطالعاتي كاربردي 11:00 07/04/1401  18-20یکشنبه  هدایت اله دالكي 

1كارورزي  --      -- عبداله محمدي پور 2  

      
    

          

          

          

 مهندسی فناوريمقطع:  

  1400سال تحصيلی:

 نفر 11 -) ترم دوم ( 1400-1ورودي:

 


