برنامه هفتگی نیمسال اول سالتحصیلی  1399-1400دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر
ایام

 ۱۱تا ۱۲/۵

ورودی

 ۸تا ۹/۵

 ۹/۵تا ۱۱

ارشد نرم

دادهکاوی ،هاشمزاده (زوج)

مهندسی نرمافزار پیشرفته ،روحی

ارشد IT

مدلسازی و تحلیل شبکههای

مدلسازی و تحلیل شبکههای

اجتماعی ،بویر

اجتماعی ،بویر (زوج)

شبکههای عصبی ،هاشمزاده (فرد)

رایانش تکاملی ،پیرا (زوج)

 ۱۳/۵تا ۱۵

 ۱۵تا ۱۶/۵

 ۱۶/۵تا ۱۸

بازیابی پیشرفته اطالعات،
عباسیمهر (فرد)

ارشد هوش

رایانش تکاملی ،پیرا

 96علوم
 97علوم
 98علوم

اصول سیستمهای کامپیوتری
مبانی نظریه محاسبه (زوج) ،تاری

ساختماندادهها و الگوریتمها ،پیرا

ریاضیات عمومی  ،۳ایلمکچی

 99علوم

ریاضی  ،۱عابدی

 96نرم

مباحث ویژه  ،۱نورانی

شنبه

 97نرم

 98نرم

طراحی کامپیوتری سیستمهای
دیجیتال

پایگاهدادهها ،خودیزاده (فرد)
ریزپردازنده و زبان اسمبلی،
صامصونچی (زوج)
ساختمانهای داده ،بنایی

ساختمانهای داده ،بنایی (فرد)

 99ب

زبان تخصصی ،نورانی

مبانی کامپیوتر و برنامهنویسی،
بویر

IT 96
IT97

نظریه زبانها و ماشینها ،بویر (فرد)
سیگنالها و سیستمها (زوج) ،علیزاده

IT 98

آز مدارهای منطقی و معماری
کامپیوتر
زبان تخصصی ،نورانی

ساختمانهای داده ،پیرا (فرد)
معماری کامپیوتر ،صامصونچی (زوج)

 99الف
ارشد نرم

مبانی کامپیوتر و برنامهنویسی،
فرجزاده (فرد)
دادهکاوی ،هاشمزاده

ارشد IT

سیستمهای توزیعشده ،بویر (فرد)

بازیابی پیشرفته اطالعات،

مهندسی نرمافزار پیشرفته ،روحی
(زوج)

عباسیمهر
سیستمعامل پیشرفته ،نورانی
(فرد) ،مباحث پیشرفته در فناوری

شبکههای کامپیوتری پیشرفته،
حیدریان

اطالعات ،فرجزاده (زوج)
علوم شناختی ،فرجزاده

ارشد هوش
 96علوم

یادگیری ماشین ،قویدل

زبانهای برنامهسازی ،قویدل

 97علوم

اصول سیستمهای کامپیوتری

 98علوم

مبانی آنالیز عددی ،خانی

مباحثی در علوم کامپیوتر،

گرافیک کامپیوتری ،فرجزاده (زوج)

خودیزاده (فرد)
ریاضیات عمومی ( ۳زوج)،
ایلمکچی

یکشنبه

 99علوم

مبانی کامپیوتر و برنامهسازی،
نورانی

 96نرم

آز شبکههای کامپیوتری ،حیدریان

ریاضی ( ۱فرد) ،عابدی
مباحث ویژه  ،۱نورانی (فرد)
مهندسی اینترنت ،خودیزاده (زوج)

 97نرم

طراحی کامپیوتری سیستمهای
دیجیتال (زوج)
اصول طراحی کامپایلر ،قویدل
(فرد)

 98نرم
 99ب

فیزیک عمومی

آز مدارهای منطقی و معماری
کامپیوتر

آمار و احتمال مهندسی ،اسکویی
کارگاه عمومی ،شفیقفرد

کارگاه مبانی کامپیوتر ،بویر

فیزیک ۱

IT 96

اصول مدیریت و برنامهریزی
راهبردی فناوری اطالعات،
عباسیمهر (فرد) ،مبانی دادهکاوی،
عباسیمهر (زوج)

IT97
IT 98
 99الف

کارگاه عمومی ،شفیقفرد

ارشد نرم

سیستمهای توزیعشده ،بویر

روش پژوهش و ارائه ،موالیی
ساختمانهای داده ،پیرا

ارشد IT
ارشد هوش

سیستمعامل پیشرفته ،نورانی
شبکههای عصبی ،هاشمزاده

دوشنبه

 96علوم

 97علوم
 98علوم
 99علوم

فیزیک ( ۱زوج)

مباحث پیشرفته در فناوری
اطالعات ،فرجزاده

شبکههای کامپیوتری پیشرفته،
حیدریان( ،فرد)
یادگیری ماشین ،قویدل (فرد) علوم
شناختی ،فرجزاده (زوج)

شبیهسازی کامپیوتری ،حیدریان
(فرد) شبکههای کامپیوتری ،حیدریان
(زوج)

شبکههای کامپیوتری ،حیدریان

مباحثی در علوم کامپیوتر ،خودیزاده

کامپایلر ،قویدل

مبانی نظریه محاسبه ،تاری

نرمافزار ریاضی ،رنجبر

مدارهای منطقی ،اخروی
مبانی کامپیوتر و برنامهسازی ،نورانی

فیزیک عمومی (فرد)
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 96نرم
 97نرم
 98نرم

مدارهای منطقی ،اخروی (زوج)

 99ب

فیزیک ( ۱فرد) ریاضی عمومی ،۱
خوئیلر (زوج)

IT 96
IT97
IT 98

مبانی دادهکاوی ،عباسیمهر
تحلیل و طراحی سیستمها ،روحی

شبکههای کامپیوتری ،حیدریان
هوش مصنوعی و سیستمهای
خبره ،فرجزاده (فرد)

آمار و احتمال مهندسی (فرد)،
ابوالحسنی ،معادالت دیفرانسیل
(زوج) ،حقیقتدوست

نظریه زبانها و ماشینها ،بویر

معماری کامپیوتر ،صامصچونی

 99الف

کارگاه مبانی کامپیوتر و
برنامهنویسی ،فرجزاده

فیزیک ۱

ارشد نرم
ارشد IT
ارشد هوش
 96علوم
 97علوم
 98علوم

جبرخطی عددی ،پورمحمود
مبانی نظریه محاسبه ،تاری

جبرخطی عددی ،پورمحمود
ریاضیات عمومی  ،۳ایلمکچی

کامپایلر ،قویدل
مبانی آنالیز عددی ،خانی (فرد)
ساختماندادهها و الگوریتمها ،پیرا
(زوج)

 99علوم

ریاضی  ،۱عابدی

سهشنبه

 96نرم
 97نرم

کارگاه برنامهنویسی متلب ،قویدل
سیستمهای عامل ،هاشمزاده

 98نرم

طراحی شئگرای سیستمها ،روحی
(فرد)
معادالت دیفرانسیل ،احمدخانلو

مدارهای منطقی ،اخروی

 99ب

مبانی کامپیوتر و برنامهنویسی ،بویر
(زوج)

IT 96

شبکههای کامپیوتری ،حیدریان
(فرد)

IT97
IT 98
 99الف

اصول طراحی کامپایلر ،قویدل

ریاضی عمومی  ،۱خوئیلر
اصول مدیریت و برنامهریزی
راهبردی فناوری اطالعات،
عباسیمهر

آز ریزپردازنده

سیگنالها و سیستمها ،علیزاده
آمار و احتمال مهندسی ،ابوالحسنی
ریاضی عمومی  ،۱اسکویی

ارشد نرم
ارشد IT
ارشد هوش
 96علوم

شبیهسازی کامپیوتری ،حیدریان

 97علوم

نرمافزار ریاضی ،رنجبر (فرد)

زبانهای برنامهسازی ،قویدل (زوج)
اصول سیستمهای کامپیوتری (فرد)
جبرخطی عددی ،پورمحمود (زوج)

 98علوم

کامپایلر ،قویدل (زوج)
ساختماندادهها و الگوریتمها ،پیرا

مدارهای منطقی ،اخروی (زوج)

مبانی آنالیز عددی ،خانی

 99علوم

مبانی کامپیوتر و برنامهسازی،
نورانی (زوج)

چهارشنبه

 96نرم

مهندسی نرمافزار ،شرقیوند

 97نرم

سیستمهای عامل ،هاشمزاده (فرد)

 98نرم

معادالت دیفرانسیل ،احمدخانلو
(فرد) آمار و احتمال مهندسی،
اسکویی (زوج)

پایگاهدادهها ،خودیزاده

مهندسی اینترنت ،خودیزاده

مهندسی نرمافزار ،شرقی وند (فرد)

ریزپردازنده و زبان اسمبلی،
صامصونچی

طراحی شئگرای سیستمها ،روحی

 99ب
IT 96
IT97

آز پایگاهداده ،خودیزاده
تحلیل و طراحی سیستمها ،روحی
(زوج)

IT 98
 99الف

گرافیک کامپیوتری ،فرجزاده

آز سیستمهای عامل ،شرقیوند

هوش مصنوعی و سیستمهای
خبره ،فرجزاده
معادالت دیفرانسیل،
حقیقتدوست

ریاضی عمومی  ،۱اسکویی (زوج)

مبانی کامپیوتر و برنامهنویسی،
فرجزاده

