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 شنبه

های پیشرفته )فرد(، الگوریتم  های پیچیده پویا، بویرشبکه  ارشد نرم

 پیرا

 زادهسمینار، هاشم 

 زادهسمینار، هاشم زادهکاوی، هاشمداده    افزار، روحینرممعماری  ITارشد 
ارشد 

 هوش
 زادهسمینار، هاشم  )زوج(، نورانی ۱مباحث ویژه    

       علوم 96
 ها )فرد(، پیرا دادهپایگاه علوم 97

 صامصونچی)زوج( ۱ریزپردازنده 

  تاری نظریه محاسبه   

ها )فرد(، الگوریتمطراحی و تحلیل   علوم 98

ها و جبر خطی پیرا و مبانی ماتریس

 شیخ االسالمی )زوج(

معادالت دیفرانسیل  

 حقیقت دوست)فرد(

مبانی آنالیز ریاضی 

مبانی جبر ستاری )فرد(، 

 امجدی)زوج(

 

سازی پیشرفته، برنامه  خوئیلر  مبانی علوم ریاضی علوم 99

 بنایی

)فرد( ۲ریاضیات عمومی  

سازی برنامهو رومی 

 پیشرفته )زوج(، بنایی

 

های اطالعات مدیریت، سیستم  کاوی، نورانیمبانی داده  نرم 96

 زادهخودی

داده، سازی سیستم پایگاهپیاده 

 زادهخودی
 علیزاده ها )فرد(ها و سیستمسیگنال  نرم 97

بازیابی اطالعات و جستجوی مبانی  

 مهروب )زوج( عباسی

 نبی زاده  ریزپردازندهآز    

 ریاضیات مهندسی )فرد(   نرم 98

 احمدخانلو

مدارهای الکتریکی   ها، بویرها و ماشینزبان نظریه

 اخروی

 

    اسکویی   ۲ریاضی عمومی    ب 99
96 IT       
97IT   ها، نورانیدادهپایگاه   زادهمباحث ویژه، خودی 
98 IT   )و افشاری راد  اقتصاد مهندسی )فرد

های طراحی کامپیوتری سیستم

 یوسفیدیجیتال )زوج(

   احمدخانلو ریاضیات مهندسی 

نویسی پیشرفته )زوج(، برنامه فیروزنیا  )زوج( ۲فیزیک    الف 99

 زادهفرج

  

 یکشنبه

داده پیشرفته، پایگاه های پیچیده پویا )فرد(، بویر شبکه  ارشد نرم

 زادهخودی

 هایداده هایسیستم و هاتحلیل

 نورانی ،(فرد) حجیم

های پیشرفته، الگوریتم

 پیرا

 

معماری سازمانی فناوری     ITارشد 

 مهراطالعات، عباسی

  

ارشد 

 هوش
هوش مصنوعی پیشرفته )زوج(،    ، نورانی۱مباحث ویژه 

 قویدل

های هوش الگوریتم

 جمعی، بویر

 

 زاده وهوش مصنوعی )فرد(، فرج  علوم 96

 سازی پویا )زوج(، قویدلبهینه

    

       علوم 97
ها و مبانی ماتریس   حقیقت دوست معادالت دیفرانسیل ها، پیراطراحی و تحلیل الگوریتم علوم 98

 جبرخطی

 شیخ االسالمی

 امجدی  مبانی جبر

 خوئیلر )زوج(مبانی ترکیبات   سازی پیشرفته، بناییبرنامه  رومی  ۲ریاضیات عمومی   علوم 99
های هوش مصنوعی و سیستم نرم 96

 زادهخبره، فرج

های اطالعات مدیریت سیستم  

 زاده)فرد(، خودی

  

ها تحلیل و طراحی سیستم   نرم 97

)فرد(، روحی و طراحی 

سازی های برنامهزبان

 )زوج(، قویدل

مبانی بازیابی اطالعات و  

جستجوی وب، 

 مهرعباسی

 کامپیوتری، حیدریانهای شبکه

 معماری کامپیوتر )فرد(    نرم 98

ها و و نظریه زباننبی زاده 

 ها )زوج(، بویرماشین

   ها، پیراطراحی الگوریتم

 گلزار  زبان عمومی  یعقوبی  ۲فیزیک    اسکویی )فرد( ۲ریاضی عمومی  ب 99
96 IT  حیدریان های کامپیوتری، آز شبکه     
97IT       
98 IT       
       الف 99

 دوشنبه

داده پیشرفته )زوج(، پایگاه   ارشد نرم

 زادهخودی

های ها و سیستمتحلیل 

 های حجیم، نورانیداده

 

معماری سازمانی فناوری  ITارشد 

 مهراطالعات )فرد(، عباسی

افزار )فرد(، روحی و معماری نرم

امنیت شبکه پیشرفته )زوج(، 

 حیدریان

 زادهکاوی )زوج(، هاشمداده  امنیت شبکه پیشرفته، حیدریان 

ارشد 

 هوش
هوش مصنوعی پیشرفته،  زادهبینایی کامپیوتر )زوج(، فرج 

 قویدل

های هوش جمعی )فرد(، گوریتمال  زادهفرجبینایی کامپیوتر، 

 بویر
  سازی پویا، قویدلبهینه    افشاری  اقتصاد مهندسی )زوج( علوم 96
 تاری نظریه محاسبه )فرد(   علوم 97

 افزار )زوج(، روحیو اصول طراحی نرم

های عامل، اصول سیستم 

 گلزاری

های عامل )زوج(، اصول سیستم 

 گلزاری



مبانی منطق و نظریه    علوم 98

 تاری هامجموعه

 مبانی آنالیز ریاضی 

  ستاری

 

       علوم 99
       نرم 96
      نرم 97
روش پژوهش و ارائه،      نرم 98

 موالیی

 اخروی )فرد( مدارهای الکتریکی

    نویسی پیشرفته، بویربرنامه نویسی پیشرفته، بویرکارگاه برنامه  ب 99
96 IT های فناوری اطالعات، مدیریت پروژه مبانی رایانش امن، کرباسی

 مهرعباسی

تجارت الکترونیکی )زوج(،  

 مهرعباسی

سازی کاربردهای سازمانی، یکپارچه 

 زادهخودی
97IT       
98 IT ریاضیات مهندسی    های عامل، گلزاری سیستم

 احمدخانلو)زوج(

( زوج) الکتریکی مدارهای

 اخروی

 

  ۲ریاضی عمومی   زادهنویسی پیشرفته، فرجبرنامه الف 99

 ابوالحسنی

 غفاری  ریاضیات گسسته  

 شنبهسه

       ارشد نرم
       ITارشد 
ارشد 

 هوش
      

       علوم 96
    صامصونچی  ۱ریزپردازنده  ها، پیرادادهپایگاه افزار، روحیاصول طراحی نرم علوم 97
ها مبانی منطق و نظریه مجموعه علوم 98

 تاری  )فرد(

 معادالت دیفرانسیل 

 حقیقت دوست 

   امجدی   مبانی جبر

 خوئیلر مبانی علوم ریاضی )فرد(  رومی  ۲ریاضی    خوئیلر  مبانی ترکیبات علوم 99
افزار، آز مهندسی نرم   نرم 96

 کرباسی

   کاوی )زوج(، نورانیمبانی داده

های کامپیوتری شبکه   ها، روحیتحلیل و طراحی سیستم  نرم 97

 )فرد(، حیدریان

 سازی، قویدلهای برنامهطراحی زبان

       نرم 98
نویسی پیشرفته )فرد(، برنامه   غفاری  ریاضیات گسسته ب 99

 بویر

 یعقوبی)فرد(  ۲فیزیک 

 گلزار زبان عمومی )زوج(

 غفاری ریاضیات گسسته )زوج(

96 IT های فناوری مدیریت پروژه

مهر و اطالعات )فرد(، عباسی

مبانی رایانش امن )زوج(، 

 کرباسی

     مهرعباسیتجارت الکترونیکی، 

97IT ریزپردازنده و زبان اسمبلی 

 صامصونچی

اصول فناوری اطالعات،  اصول طراحی کامپایلر، قویدل

 حیدریان

ها )زوج(، دادهپایگاه 

 نورانی

 

98 IT   های عامل )زوج(، گلزاری سیستم  ها، پیراطراحی الگوریتم افشاری   اقتصاد مهندسی 
 فرد ابوالحسنی  ۲ریاضی عمومی عنبرشاهی زبان عمومی     الف 99

 چهارشنبه

       ارشد نرم
       ITارشد 
ارشد 

 هوش
      

افشاری  اقتصاد مهندسی   زادههوش مصنوعی، فرج  علوم 96

 راد

 

   ها، پیرادادهپایگاه   های عامل، گلزاریاصول سیستم علوم 97
شیخ  ها و جبرخطیمبانی ماتریس  علوم 98

 االسالمی

مبانی منطق و نظریه  ستاری مبانی آنالیز ریاضی 

 تاری  هامجموعه

 

 رسولی  (زوجزبان انگلیسی )  رسولی  زبان انگلیسی  خوئیلر  مبانی ترکیبات خوئیلر  مبانی علوم ریاضی علوم 99
های هوش مصنوعی و سیستم نرم 96

 زادهخبره )زوج(، فرج

داده پایگاهسازی سیستم پیاده

 زاده)فرد(، خودی

     

های عامل، آز سیستم   نرم 97

 گلزاری

 علیزاده هاها و سیستمسیگنال  

    نبی زاده  معماری کامپیوتر ها )فرد(، پیراطراحی الگوریتم احمدخانلو ریاضیات مهندسی نرم 98
       ب 99
96 IT      سازی کاربردهای سازمانی یکپارچه

 زاده)فرد(، خودی
97IT ریزپردازنده و زبان اسمبلی 

 صامصونچی )زوج(

اصول فناوری اطالعات )زوج(، 

 حیدریان

)فرد(،  ۱مباحث ویژه 

 زادهخودی

نویسی کارگاه برنامه 

 متلب، قویدل

 اصول طراحی کامپایلر )زوج(، قویدل

98 IT   ها )زوج(، طراحی الگوریتم

 پیرا

مدارهای الکتریکی  

 اخروی

های طراحی کامپیوتری سیستم

 یوسفی  دیجیتال
 ریاضیات گسسته )فرد(    الف 99

  زبان عمومی )زوج(غفاری 

 عنبرشاهی 

 نویسی پیشرفته کارگاه برنامه

 زادهفرج

  فیروزنیا ۲فیزیک 
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