
 

 کارشناسي برنامه 

 98-99دومسال نيم

 

 ساعت و محل             

 روز
 16تا  14 14تا  12 12تا  10 10تا  8 

 

 20تا  18 18تا  16
 

 22تا  20

 شنبه

دکتر محرابيان  -2ریاضي -98

 )آفالین(

 1ریاضي -98

دکتر -روش پژوهش و ارانه-96

 امجدی فرد

دکتر -معادالت دیفرانسيل-98

 )آفالین(ویسه 

دکتر -ریاضي مهندسي -97

 کالرستاقي

-آمار و احتماالت مهندسي -97

 دکتر عشقي

-محيط های چند رسانه ای-96

 دکتر منصوری

-برنامه سازی پيشرفته -98

 دکتر نجفي

-نظریه زبانها و ماشينها-97

 دکتر اشرفي

 

 

دکتر -آزمون نرم افزار -97

 ميرطاهری

دکتر -سيستم های عامل-96

 اصغری

 

 

-ها آزمایشگاه پایگاه داده-97

 دکتر نجفي

 یکشنبه

دکتر -ریاضيات گسسته-98

 محرابيان )آفالین(

مهندس -مدارهای منطقي-97

 اللي

دکتر -طراحي الگوریتم-97

 اشرفي

-برنامه سازی پيشرفته -98

 دکتر منصوری

هوش مصنوعي و سيستم -96

 دکتر پدرام-های خبره

 2فيزیک  -98

 1فيزیک -98

و زبان ریزپردازنده -96

 مهندس اللي-اسمبلي

تحليل و طراحي سيستم -96

 دکتر ميرطاهری-ها

-تعامل انسان و کامپيوتر-95

 مهندس جالليان )آفالین(

دکتر -1مدارهای الکتریکي  -97

 احمدی

-تعامل انسان و کامپيوتر-95

 مهندس جالليان )آفالین(

 

 دوشنبه

دکتر محرابيان  -2ریاضي -98

 )آفالین(

 1ریاضي -98

دکتر -1مباحث ویژه -97

 احمدی

دکتر -معادالت دیفرانسيل-98

 ویسه )آفالین(

دکتر -ریاضي مهندسي -97

 کالرستاقي

-آمار و احتماالت مهندسي -97

 دکتر عشقي

 دکتر نجفي-پایگاه داده-97

-محيط های چند رسانه ای-96

 دکتر منصوری

-برنامه سازی پيشرفته -98

 دکتر نجفي

 دکتر-آزمون نرم افزار -97

 ميرطاهری

مباني کامپيوتر و برنامه -95

مهندس جالليان -سازی

 )آفالین(

دکتر -سيستم های عامل-96

 اصغری

مباني کامپيوتر و برنامه -95

مهندس جالليان -سازی

 )آفالین(

 

-ها آزمایشگاه پایگاه داده-97

 دکتر نجفي

 شنبهسه 
دکتر -مهندسي اینترنت-95

 ملکيان

روش های رسمي در  -95

مهندس -نرم افزارمهندسي 

 کالئي

ریزپردازنده و زبان -96

 مهندس اللي-اسمبلي

 2فيزیک  -98

 1فيزیک -98

طراحي کامپيوتری سيستم -95

 دکتر مروستي-های دیجيتال

دکتر -ریاضيات گسسته-98

 محرابيان )آفالین(

مهندس -مدارهای منطقي-97

 اللي

دکتر -1مدارهای الکتریکي  -97

 احمدی

 

-ها داده آزمایشگاه پایگاه-97

 دکتر نجفي

 چهارشنبه
-نظریه زبانها و ماشينها-97

 دکتر اشرفي

دکتر -طراحي الگوریتم-97

 اشرفي
 دکتر ناطقي-کارگاه متلب-96

-برنامه سازی پيشرفته -98

 دکتر منصوری

 

تحليل و طراحي سيستم -96

 دکتر ميرطاهری-ها

 

دکتر -1مباحث ویژه -97

 احمدی

 

-ها آزمایشگاه پایگاه داده-97

 دکتر نجفي

 شنبه پنج
دکتر -مهندسي اینترنت-95

 ملکيان

روش های رسمي در  -95

مهندس -مهندسي نرم افزار

 کالئي

 دکتر نجفي-پایگاه داده-97
هوش مصنوعي و سيستم -96

 دکتر پدرام-های خبره

 

طراحي کامپيوتری سيستم -95

 دکتر مروستي-های دیجيتال
 

 



 

 ارشد کارشناسي برنامه 

 98-99دومسال نيم

 

 ساعت و محل             

 روز
 16تا  14 14تا  12 12تا  10 10تا  8 

 

 20تا  18 18تا  16
 

 22تا  20

 شنبه
دکتر -فرآیندهای تصادفي

 عشقي

 دکتر اميني-کنترل غيرخطي

دکتر -شبکه های پيچيده

 ملکيان

 دکتر امجدی فرد-کنترل بهينه

دکتر پدرام، عشقي، -کاویداده 

 کالرستاقي

 دکتر کالرستاقي-شناسایي الگو

مباحث ویژه )شبکه های 

 دکتر ناطقي-هوشمند(

 

دکتر -شبکه های عصبي

 منصوری
 

 

 یکشنبه

دکتر -شناسایي الگو

 کالرستاقي

دکتر -داده کاوی محاسباتي

 پدرام

  دکتر امجدی فرد-کنترل فازی
سيستم های  مجموعه ها و

 معماریانيدکتر -فازی

 

دکتر -سيستمهای روی تراشه

 مروستي

دکتر -سيستمهای توزیع شده

 اصغری

 

مباحث ویژه در هوش مصنوعي 

دکتر شنبه -)تحول دیجيتال(

 زاده

 دوشنبه
دکتر -فرآیندهای تصادفي

 عشقي

 دکتر اميني-کنترل مقاوم

 
  دکتر امجدی فرد-کنترل بهينه

 

 

 

 شنبهسه 
دکتر پدرام، عشقي، -داده کاوی

 کالرستاقي

دکتر -بيهنه سازی ترکيبياتي

 معماریاني

دکتر -داده کاوی محاسباتي

 پدرام

سيستم های  مجموعه ها و

 دکتر معماریاني-فازی

 

دکتر -سيستمهای روی تراشه

 مروستي

دکتر -سيستمهای توزیع شده

 اصغری

 

مباحث ویژه در هوش مصنوعي 

دکتر شنبه -)تحول دیجيتال(

 زاده

 چهارشنبه
 دکتر اميني-مقاومکنترل 

 

دکتر -شبکه های پيچيده

 ملکيان

 دکتر امجدی فرد-کنترل فازی

 دکتر اميني-کنترل غيرخطي

 

دکتر -بيهنه سازی ترکيبياتي

 معماریاني

مباحث ویژه )شبکه های 

 دکتر ناطقي-هوشمند(

 

دکتر -شبکه های عصبي

 منصوری
 

 

     شنبه پنج

 

 

 


