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 ۱۸تا  ۵/۱۶ ۵/۱۶تا  ۱۵ ۱۵تا  ۵/۱۳ ۵/۱۲تا  ۱۱ ۱۱تا  ۵/۹ ۵/۹تا  ۸ ورودی ایام

به
شن

 

بازیابی پیشرفته اطالعات،   افزار پیشرفته، روحیمهندسی نرم زاده )زوج(کاوی، هاشمداده نرم ارشد

 )فرد(مهر عباسی

  

های سازی و تحلیل شبکهمدل ITارشد 

 اجتماعی، بویر

های سازی و تحلیل شبکهمدل 

 اجتماعی، بویر )زوج(

   

  رایانش تکاملی، پیرا  رایانش تکاملی، پیرا )زوج(  زاده )فرد(های عصبی، هاشمشبکه ارشد هوش

       علوم 96

   های کامپیوتریسیستم اصول    علوم 97

  ، ایلمکچی۳ریاضیات عمومی  ، تاریمبانی نظریه محاسبه )زوج(   ها، پیراها و الگوریتمدادهساختمان علوم 98

 ، عابدی۱ریاضی       علوم 99

های طراحی کامپیوتری سیستم  ، نورانی۱مباحث ویژه    نرم 96

 دیجیتال

 

زاده )فرد( ها، خودیدادهپایگاه  نرم 97

، و زبان اسمبلی ریزپردازنده

 )زوج( صامصونچی

    

 زبان تخصصی، نورانی  های داده، بنایی )فرد(ساختمان   های داده، بناییساختمان نرم 98

نویسی، مبانی کامپیوتر و برنامه    ب 99

 بویر

  

96 IT       

97IT  ها، بویر )فرد( ها و ماشیننظریه زبان

 زادهعلی، ها )زوج(ها و سیستمسیگنال

آز مدارهای منطقی و معماری    

 کامپیوتر

98 IT   (فرد) پیرا های داده،ساختمان 

 )زوج( ، صامصونچیمعماری کامپیوتر

 زبان تخصصی، نورانی  

نویسی، مبانی کامپیوتر و برنامه      الف 99

 زاده )فرد(فرج

به
شن

یک
 

شده، بویر )فرد( توزیعهای سیستم  زادهکاوی، هاشمداده نرم ارشد

افزار پیشرفته، روحی مهندسی نرم

 )زوج(

بازیابی پیشرفته اطالعات،  

 مهرعباسی

 

های کامپیوتری پیشرفته، شبکه  ITارشد 

 حیدریان

عامل پیشرفته، نورانی سیستم 

)فرد(، مباحث پیشرفته در فناوری 

 زاده )زوج(اطالعات، فرج

  

 یادگیری ماشین، قویدل زادهفرجعلوم شناختی،      ارشد هوش

    سازی، قویدلهای برنامهزبان   علوم 96

مباحثی در علوم کامپیوتر،    یهای کامپیوتراصول سیستم  علوم 97

 زاده )فرد(خودی

 زاده )زوج(گرافیک کامپیوتری، فرج

، )زوج( ۳ریاضیات عمومی    ، خانیمبانی آنالیز عددی  علوم 98

 ایلمکچی

 

سازی، مبانی کامپیوتر و برنامه علوم 99

 نورانی

 فیزیک عمومی  ، عابدی)فرد( ۱ریاضی   

، نورانی )فرد( ۱مباحث ویژه   های کامپیوتری، حیدریانآز شبکه نرم 96

 زاده )زوج(مهندسی اینترنت، خودی

های طراحی کامپیوتری سیستم

 دیجیتال )زوج(

  

قویدل اصول طراحی کامپایلر،     نرم 97

 )فرد(

آز مدارهای منطقی و معماری  

 کامپیوتر

   آمار و احتمال مهندسی، اسکویی    نرم 98

  کارگاه مبانی کامپیوتر، بویر   ۱فیزیک  فردکارگاه عمومی، شفیق ب 99

96 IT      ریزی اصول مدیریت و برنامه

راهبردی فناوری اطالعات، 

 کاوی،مهر )فرد(، مبانی دادهعباسی

 مهر )زوج(عباسی

97IT     روش پژوهش و ارائه، موالیی  

98 IT   اهای داده، پیرساختمان    

   )زوج( ۱فیزیک    فردکارگاه عمومی، شفیق الف 99

به
شن

دو
 

      شده، بویرهای توزیعسیستم نرم ارشد

های کامپیوتری پیشرفته، شبکه عامل پیشرفته، نورانیسیستم  ITارشد 

 حیدریان، )فرد(

مباحث پیشرفته در فناوری  

 زادهاطالعات، فرج

 

یادگیری ماشین، قویدل )فرد( علوم   زادههای عصبی، هاشمشبکه ارشد هوش

 زاده )زوج(شناختی، فرج

   

سازی کامپیوتری، حیدریان شبیه  علوم 96

های کامپیوتری، حیدریان )فرد( شبکه

 )زوج(

  ، رنجبرافزار ریاضینرم حیدریان های کامپیوتری،شبکه 

   کامپایلر، قویدل  زادهمباحثی در علوم کامپیوتر، خودی  علوم 97

  ، اخرویمدارهای منطقی    ، تاریمبانی نظریه محاسبه علوم 98

 )فرد( فیزیک عمومی   سازی، نورانیمبانی کامپیوتر و برنامه   علوم 99
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       نرم 96

       نرم 97

    )زوج( ، اخرویمدارهای منطقی   نرم 98

، ۱)فرد( ریاضی عمومی  ۱فیزیک      ب 99

 )زوج( خوئیلر

 

96 IT   های کامپیوتری، حیدریانشبکه   مهرکاوی، عباسیمبانی داده 

97IT  های هوش مصنوعی و سیستم  ها، روحیتحلیل و طراحی سیستم

 زاده )فرد(خبره، فرج

 ها، بویرها و ماشینزباننظریه  

98 IT  ،)آمار و احتمال مهندسی )فرد

معادالت دیفرانسیل ابوالحسنی، 

 دوست، حقیقت)زوج(

   ، صامصچونیمعماری کامپیوتر  

کارگاه مبانی کامپیوتر و    ۱فیزیک    الف 99

 زادهنویسی، فرجبرنامه

سه
به

شن
 

       نرم ارشد

       ITارشد 

       ارشد هوش

       علوم 96

  کامپایلر، قویدل ، پورمحمودجبرخطی عددی  ، پورمحمودجبرخطی عددی  علوم 97

)فرد(  ، خانیمبانی آنالیز عددی  ، ایلمکچی۳ریاضیات عمومی   ، تاریمبانی نظریه محاسبه علوم 98

ها، پیرا ها و الگوریتمدادهساختمان

 )زوج(

 

     ، عابدی۱ریاضی   علوم 99

 نویسی متلب، قویدلکارگاه برنامه      نرم 96

ها، روحی گرای سیستمطراحی شئ  زادههای عامل، هاشمسیستم نرم 97

 )فرد(

   اصول طراحی کامپایلر، قویدل

   ، اخرویمدارهای منطقی  ، احمدخانلومعادالت دیفرانسیل  نرم 98

 بویر نویسی،مبانی کامپیوتر و برنامه   ب 99

 )زوج(

  ، خوئیلر۱ریاضی عمومی  

96 IT   های کامپیوتری، حیدریان شبکه

 )فرد(

ریزی اصول مدیریت و برنامه  آز ریزپردازنده

راهبردی فناوری اطالعات، 

 مهرعباسی

97IT      علیزادههاها و سیستمسیگنال ، 

98 IT   ابوالحسنیآمار و احتمال مهندسی ،    

      ، اسکویی۱عمومی  ریاضی الف 99

به
شن

ار
چه

 

       نرم ارشد

       ITارشد 

       ارشد هوش

  فرد() ، رنجبرافزار ریاضینرم  سازی، قویدل )زوج(های برنامهزبان  سازی کامپیوتری، حیدریانشبیه علوم 96

های کامپیوتری )فرد( اصول سیستم  علوم 97

 )زوج( ، پورمحمودجبرخطی عددی

 زاده، فرجگرافیک کامپیوتری کامپایلر، قویدل )زوج(  

  ، خانیمبانی آنالیز عددی )زوج( ، اخرویمدارهای منطقی ها، پیراها و الگوریتمدادهساختمان   علوم 98

، سازیمبانی کامپیوتر و برنامه      علوم 99

 )زوج( نورانی

 زادهمهندسی اینترنت، خودی  وند )فرد(افزار، شرقینرممهندسی   وندافزار، شرقیمهندسی نرم  نرم 96

، ریزپردازنده و زبان اسمبلی   ها، روحیگرای سیستمطراحی شئ زادهها، خودیدادهپایگاه زاده )فرد(های عامل، هاشمسیستم نرم 97

 صامصونچی

 ، احمدخانلومعادالت دیفرانسیل نرم 98

، )فرد( آمار و احتمال مهندسی

 )زوج( اسکویی

     

       ب 99

96 IT    زادهداده، خودیآز پایگاه   

97IT ها، روحی تحلیل و طراحی سیستم

 )زوج(

های هوش مصنوعی و سیستم وندهای عامل، شرقیآز سیستم 

 زادهخبره، فرج

  

98 IT    معادالت دیفرانسیل ،

 دوستحقیقت

  

نویسی، مبانی کامپیوتر و برنامه    )زوج( ، اسکویی۱ریاضی عمومی  الف 99

 زادهفرج

 

 


