دکتر اصغریان  -برنامه هفتگی– نیمسال دوم 0411-0410
ایام هفته

08388 – 03:8

02388 – 083:8

شنبه
مکان

یکشنبه
مکان

دوشنبه
مکان

سهشنبه
مکان

چهارشنبه
مکان

00388 – 00388
مراجعات

مطالعه

طراحی الگوریتمها

دانشجویی

طراحیزبانهایبرنامهسازی

مرکز آپا

کالس مجازی

مرکز آپا

کالس مجازی

امنیت شبکه پیشرفته

مراجعات دانشجویی

کالس مجازی

دفتر کار

برنامه نویسی پیشرفته

جلسات گروه

کالس مجازی

اتاق جلسه گروه

امنیت شبکه پیشرفته

مطالعه

کالس مجازی

مرکز آپا

برنامه نویسی پیشرفته

طراحی الگوریتمها

جلسه با دانشجویان ارشد

کالس مجازی

مرکز آپا

مجازی

مراجعات

جلسه با دانشجویان ارشد

دانشجویی

دفتر کار
مراجعات

00388 –00388

مجازی

دانشجویی

طراحیزبانهایبرنامهسازی

دفتر کار

مجازی

مراجعات

مطالعه

دانشجویی

مرکز آپا

مرکز آپا

ایمیل asghar.a.asgharian@gmail.com ، a.asgharian@urmia.ac.ir :
همراه (فقط به صورت پیامک)10304141314 :
دکتر اصغریان  -برنامه هفتگی– نیمسال دوم 0411-0410
ایام هفته

08388 – 03:8

02388 – 083:8

شنبه
مکان

یکشنبه
مکان

دوشنبه
مکان

سهشنبه
مکان

چهارشنبه
مکان

00388 – 00388
مراجعات

مطالعه

طراحی الگوریتمها

دانشجویی

طراحیزبانهایبرنامهسازی

مرکز آپا

کالس مجازی

مرکز آپا

کالس مجازی

امنیت شبکه پیشرفته

مراجعات دانشجویی

کالس مجازی

دفتر کار

برنامه نویسی پیشرفته

جلسات گروه

کالس مجازی

اتاق جلسه گروه

امنیت شبکه پیشرفته

مطالعه

کالس مجازی

مرکز آپا

برنامه نویسی پیشرفته

طراحی الگوریتمها

جلسه با دانشجویان ارشد

کالس مجازی

مرکز آپا

مجازی

مراجعات

جلسه با دانشجویان ارشد

دانشجویی

دفتر کار
مراجعات

مجازی

دانشجویی

طراحیزبانهایبرنامهسازی

دفتر کار

مجازی

مراجعات
دانشجویی

مرکز آپا

مطالعه
مرکز آپا

ایمیل asghar.a.asgharian@gmail.com ، a.asgharian@urmia.ac.ir :
همراه (فقط به صورت پیامک)10304141314 :

00388 –00388

گروه مهندیس کامپیوتر

ر
دکت بهدیس اسالم نور
e-mail: b.eslamnour@urmia.ac.ir

ی
برنامه هفتیک نیمسال دوم 1400-1401
12:00 - 14:00

9:00 - 10:30

10:30 - 12:00

شنبه

مطالعه (حضور در
ر
دفت کار)

سیگنا ل ها و
سیستم ها
(کارشنایس)

یکشنبه

ساعت مراجعه
مجازی برای درس
شبکه های سیار و یب
سیم () 10:00 - 9:00

جلسه با دانشجویان
تحصیالت تکمییل
()11:00 - 12:00
(حضور در ر
دفت کار)

دوشنبه

مطالعه (حضور در
ر
دفت کار)

جلسه با دانشجویان
کارشنایس و تحصیالت
تکمییل (- 12:00
( )11:00حضور در
ر
دفت کار)

شبکه های سیار
و یب سیم (ارشد)

سه شنبه

مطالعه/مراجعه
مجازی در Google
 Meetبا وقت قبیل/
مراجعه حضوری در
ر
دفت کار

جلسه با دانشجویان
تحصیالت تکمییل
(/)12:00-11:00
مراجعه حضوری در
ر
دفت کار

ساعت مراجعه
مطالعه /مراجعه
درس
مجازی برای
مجازی در
سیگنال ها و سیستم  Google Meetبا
ها (- 12:00
وقت قبیل/
 /)13:00مراجعه
مراجعه حضوری
حضوری در ر
در ر
دفت کار
دفت کار

چهارشنبه

مطالعه (حضور در
ر
دفت کار)

سیگنا ل ها و
سیستم ها
(کارشنایس)

ساعت مراجعه
مجازی برای درس
معماری کامپیوتر
(/) 13:00 - 12:00
مراجعه حضوری در
ر
دفت کار

14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

جلسه مجازی با
دانشجویان
شبکه های سیار
کارشنایس و
و یب سیم (ارشد) تحصیالت تکمییل
()17:00 - 19:00

معماری
کامپیوتر
(کارشنایس)

معماری
کامپیوتر
(کارشنایس)

جلسه مجازی با
دانشجویان
تحصیالت تکمییل
()17:00 - 20:00

جلسه مجازی با
دانشجویان
تحصیالت تکمییل
()17:00 - 20:00
جلسه مجازی با
دانشجویان
تحصیالت تکمییل
()17:00 - 20:00

کیب از مجازی و حضوری برگزار یم شوند.
کالس های درس این نیمسال طبق برنامه اعالم شده از طرف دانشگاه ،به صورت تر ی
ساعت مراجعه مجازی هر درس در سامانه آموزش ر
الکتونییک برگزار یم شود.
گتد.
غت دریس در  Google Meetدر ساعت مشخص شده در برنامه صورت یم ر
مراجعه مجازی برای مراجعات ر
ر
برای ورود به دفت مجازی:
https://meet.google.com/vfc-dioh-xae
از لینک مقابل استفاده کنید:
و یا کد زیر را با ی
گویس همراه خود اسکن کنید:

در صورت نیاز به مالقات حضوری در خارج از ساعات اعالم شده ،لطفا
از طریق ایمیل هماهنگ نمایید.
e-mail: b.eslamnour@urmia.ac.ir
b.eslamnour@gmail.com

