
 99-98اول نیمسال                            مهندسی کامپیوتر دروس کارشناسیبرنامه هفتگی                                     

 ساعت

 ايام هفته
 10ـ  12 8ـ  10

 

ـ  14

12 
 16ـ  18 14ـ  16

 شنبـــه
 

 )تجری( 2ک 1کامپایلر گ

 )فرهادی( 3ک 1پایگاه داده گ

 )جعفری( 4ک 2ریاضیات گسسته گ

 )رضوانی( 5ک  1شبکه های کامپیوتری  گ

 11ک  Dگ  2فیزیک 

 )سرایی( 1آز مدار گ 

 )تجری( 3ک 1مبانی بازیابی اطالعات گ

 )مرشدلو( 4ک 2مبانی بازیابی اطالعات گ

 )رضوانی( 5ک  1رایانش امن گ 

 

 )فاتح( 2ک 2ریاضی مهندسی گ

 )یعقوبی( 1ک 3ریاضیات گسسته گ

 )رضوانی( 4ک  1داده کاوی گ 

 )رحیمی( 5ک  1طراحی الگوریتم گ 

 )جعفری( 6ک  1ریاضیات گسسته گ 

 )فرهادی( 3آز منطقی و معماری گ 

 )جعفری( 1ک 1های خبره گ هوش مصنوعی و سیستم

 )هاشمی( 2ک 3نویسی گ برنامهمبانی 

 )مرشدلو( 3ک 2سازی سیستم پایگاه داده گ پیاده

 )فرهادی( 4ک  2طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال گ

 )فاتح( 5ک  2گ  1مدارهای الکتریکی 

 )تجری( 6ک  1طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال گ 

 يكشنبــه
 

 )فرهادی( 1ک 2مبانی برنامه نویسی گ

 )بیگلری(2ک 1داده گ پایگاه سیستم سازی پیاده

 )تجری( 3ک1سیستم عامل گ 

 )طحانیان( 4ک  1گ 1مدارهای الکتریکی 

 )رضوانی( 5ک  1شبکه های کامپیوتری  گ

 )رحیمی( 6ک  1مبانی برنامه نویسی گ 

 )خدابخش( 2گ   آز پایگاه داده

 )نظریه( 2آز منطقی و معماری گ 

 )مرتضایی( 2ک 1مدارهای منطقی گ

 )خدابخش( 4ک  1افزار گ  مهندسی نرم

 )طحانیان( 6ک  1مدارهای الکترونیکی گ

 )مالزاده( 2آز کامپیوتر گ 

 

 )تجری( 3ک 1مبانی بازیابی اطالعات گ

 )زاهدی( 4ک 1تجارت الکترونیکی گ

 )بیگلری( 5ک  1اندروید گ  -مباحث ویژه

 )مزینانیان( 1آز پایگاه داده گ 

 )فرهادی( 1ری گ آز منطقی و معما

 )رحیمی( 1ک 1برنامه نویسی پیشرفته گ

 )طحانیان( 2ک 1معماری کامپیوتر گ

 )مزینانیان( 4ک  2سیستم عامل گ 

 6ک  1زبان تخصصی گ 

 )مسلم حسینی( 3آز سیستم عامل گ 

 )کریمی( 1 آز شبکه گ

 

 دوشنبــه
 

 )رضوانی(1ک 1رایانش امن گ

 )بیگلری( 2ک 1داده گ پایگاه سیستم سازی پیاده

 )جعفری( 3ک 2ریاضیات گسسته گ 

 )طحانیان( 4ک 2ها گ سیگنالها و سیستم

 )مرشدلو( 5ک  2سازی سیستم پایگاه داده  گ  پیاده

 )حسن پور( 6ک  1سیگنال ها و سیستم ها گ 

 )تجری( 11ک 1ریزپردازنده گ 

 )سرایی( 1آز ریز گ 

 )نظریه( 2ک  1ها گ  ها و ماشین نظریه زبان

 )جاوید( 4ک  1ترونیکی گ تجارت الک

 )سرایی( 2آز ریز گ 

 

 )خرم( 1ک 1ها گ تحلیل و طرااحی سیستم

 )فرهادی( 2ک 2معماری کامپیوتر گ

 3ک Bگروه  1فیزیک 

 )رضوانی( 4ک  1داده کاوی گ

 )حقیری( 5ک  1اصول فناوری اطالعات گ 

 )مزینانیان( 6ک  2سیستم عامل گ 

 )حقیری( 1ک 1مدیریت پروژه های فناوری اطالعات گ

 )مرشدلو( 2ک 1مهندسی اینترنت گ

 )مهدی حسینی( 4ک  2ریزپردازنده گ 

 )طحانیان( 5ک  1گ  1مدارهای الکتریکی 

 )جعفری( 6ک  1هوش مصنوعی و سیستمهای خبره گ 

 )کریمی( 1 آز سیستم عامل گ

 

 سه شنبــه
 

 )هاشمی( 1ک 3مبانی برنامه نویسی گ

 )رحیمی( 2ک 1مبانی برنامه نویسی گ

 )فاتح( 3ک 2گ  1مدار الکتریکی 

 )رحیمیان( 4ک  1یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی گ 

 )زاهدی( 3ک 1تجارت الکترونیکی گ

 )فرهادی( 6ک  2مبانی برنامه نویسی گ 

 )نظریه( 4 آز منطقی و معماری گ

 )زاهدی( 1ک 1روش پژوهش و ارائه گ

 )حسن پور( 2ک 1ها گ ها و سیستم سیگنال

 )بیگلری( 4ک  1اندروید گ -مباحث ویژه

 )طحانیان( 5ک  1ریاضی مهندسی گ 

 )نظریه( 6ک  1نظریه زبانها و ماشین ها گ 

 

 )بیگلری( 1ک 2ساختمان داده گ

 )طحانیان( 2ک 1مدارهای الکترونیکی گ

 )تجری( 3ک 1سیستم عامل گ

 )خدابخش( 5ک  1ساختمان داده گ 

 )فرهادی( 6ک  1پایگاه داده گ 

 )رمضانیان( 3شبکه گ  آز

 )مالزاده( 3آز کامپیوتر گ 

 )فاتح( 1ک 2ریاضی مهندسی گ

 )مرتضایی( 2ک 1مدارهای منطقی گ

 )طحانیان( 3ک  2سیگنالها و سیستم ها گ

 )مهدی حسینی( 4ک  2ریزپردازنده گ 

 )خدابخش( 6ک  1مهندسی نرم افزار گ

 )مسلم حسینی( 2آز سیستم عامل گ 

 )کریمی( 2آز شبکه گ 

 چهارشنبـه

 )مرشدلو( 2ک 1مهندسی اینترنت گ

 )رحیمیان( 4ک  1یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی گ 

 )رحیمی( 5ک  1طراحی الگوریتم گ 

 )تجری( 6ک  1کامپایلر گ 

 )سرایی( 2آز مدار گ 

 )خرم( 1ک 1ها گ تحلیل و طرااحی سیستم

 )تجری( 2ک 1ریزپردازنده و زبان اسمبلی گ

 )رحیمی( 4ک  1پیشرفته گبرنامه نویسی 

 )مرشدلو( 5ک  2مبانی بازیابی گ 

 )طحانیان( 6ک  1معماری کامپیوتر گ 

 

 )یعقوبی( 1ک 3ریاضیات گسسته گ

 )جعفری( 2ک 1ریاضیات گسسته گ

 )تجری( 3ک 1طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال گ

 )طحانیان( 4ک 1ریاضیات مهندسی گ

 )فرهادی( 5ک  2دیجیتال گ طراحی کامپیوتری سیستم های 

 )حقیری( 6ک  1مدیریت پروژه های فناوری اطالعات گ 

 )حورعلی( 1آز کامپیوتر گ 

 )حقیری( 1ک 1اصول فناوری اطالعات گ

 )بیگلری( 2ک 2ساختمان داده گ

 )خدابخش( 4ک  1ساختمان داده گ 

 )فرهادی( 6ک  2معماری کامپیوتر گ 

 



  

 

 99-98اول نیمسال                         هوش مصنوعی  و دکتری دروس ارشدبرنامه هفتگی                                

 ساعت

 ايام هفته
 10ـ  12 8ـ  10

 

 16ـ  18 14ـ  16 12ـ  14

    شنبـــه
شناسایی آماری الگو 

 )زاهدی(

شبکه های عصبی 

 پور( )حسن

    رایانش تکاملی )رحیمی( ویژه )فاتح(مباحث  يكشنبــه

 )رضوانی(سمینار ارشد     شناسایی آماری الگو )زاهدی( دوشنبــه

  سه شنبــه
هوش مصنوعی پیشرفته 

 )جعفری نژاد(
 

شبکه های عصبی 

 پور( )حسن
 

 مباحث ویژه )فاتح( چهارشنبـه
هوش مصنوعی پیشرفته 

 )جعفری نژاد(
 

رایانش تکاملی 

 )رحیمی(
 

 

 
 

 99-98اول نیمسال                        افزار مهندسی نرم  و دکتری دروس ارشدبرنامه هفتگی                                

 ساعت

 ايام هفته
 10ـ  12 8ـ  10

 

 16ـ  18 14ـ  16 12ـ  14

     پایگاه داده پیشرفته )مرشدلو( شنبـــه

    يكشنبــه
بازیابی پیشرفته 

 )خدابخش( اطالعات
 افزار )بیگلری( معماری نرم

    دوشنبــه
بازیابی پیشرفته 

 اطالعات )خدابخش(
 

 افزار )بیگلری( معماری نرم    پایگاه داده پیشرفته )مرشدلو( سه شنبــه

      چهارشنبـه

 


