
 
 آموزش دانشکده مهندسی کامپیوتر        دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر  1400-1401برنامه هفتگی نیمسال اول سالتحصیلی        

 
 17-18.30  15.30-17 14-15.30         11-12.30 9.30-11 8-9.30 ورودی ایام 

  شنبه

 کاوی، هاشم زادهداده ارشد نرم 
 بازیابی پیشرفته اطالعات، 

 مهر عباسی
    

  IT ارشد
مباحث پیشرفته در فناوری 

 اطالعات )زوج(، فرج زاده
    سیستم عامل پیشرفته، روحی 

    رایانش تکاملی، پیرا علوم شناختی)فرد(، فرج زاده  ارشد هوش 

       علوم 97

  مباحثی در علوم کامپیوتر، خودی زاده   علوم 98
 جبرخطی عددی

 پورمحمود
 

  مبانی احتمال  )فرد( مبانی آنالیز ریاضی   خانی  مبانی آنالیز عددی علوم 99

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، خدایی رشیدی  زبان فارسی  علوم 1400
 محمدپور فیزیک عمومی )فرد(

 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی )زوج(، خدایی
  

       نرم 97

    پایگاه داده، خودی زاده  نرم 98
سیستم های عامل )زوج(، 

 پیرا

 اکبری 2آز فیزیک      مدارهای منطقی، اخروی نرم 99

   ابوالحسنی)زوج( 1ریاضی عمومی  عظیم زاده عمومی )فرد( فارسی   ب 1400

97 IT       

IT 98  
ها و سیستم ها )زوج(، سیگنال

 علیزاده
   ها، بویرها و ماشیننظریه زبان 

       99هوش 

 الف 1400
و برنامه  وتریکامپ یمبان

یگلزار ،یسینو  
   حقیقت دوست1 ریاضی عمومی   فیضی 1فیزیک 

 یکشنبه 

    مهندسی نرم افزار پیشرفته، روحی   ارشد نرم 

  ITارشد 
 مباحث پیشرفته در 

 فناوری اطالعات، فرج زاده
 

 شبکه های کامپیوتری پیشرفته )فرد(،حیدریان

مدل سازی و تحلیل شبکه های اجتماعی 

 بویر )زوج(،

   

    علوم شناختی، فرج زاده  شبکه های عصبی، هاشم زاده ارشد هوش 

       علوم 97

 کامپایلر، قویدل علوم 98
اصول سیستم های کامپیوتری، نبی 

 زاده
 پورمحمود جبرخطی عددی )زوج( کامپایلر )فرد(، قویدل

 
 

 مبانی آنالیز عددی )فرد(  رضاپور مبانی آنالیز ریاضی  اسکویی مبانی احتمال  علوم 99

   محمدپور فیزیک عمومی  عابدی )فرد( 1ریاضی   علوم 1400

  نرم 97
طراحی کامپیوتری سیستم های 

 دیجیتال )زوج(، یوسفی
  

مهندسی اینترنت )زوج(، 

  خودی زاده

 نرم 98
  

 های عامل،  پیراسیستم
 ریزپردازنده و زبان اسمبلی )زوج(، صامصونچی

 
طراحی شی گرای سیستم 

 ها، روحی

 نرم 99
 

حقیقت معادالت دیفرانسیل )فرد(

  دوست 
 خوئیلر جبرخطی کاربردی )زوج(

مدارهای منطقی)زوج(، 

 اخروی
 

محمدنژاد  1فیزیک  ب 1400   کارگاه عمومی، جهانی کارگاه مبانی کامپیوتر، جهانی  

97 IT   ،خودی زادهآزمایشگاه پایگاه داده صامصونچیآزمایشگاه ریزپردازنده ، 
 

های کامپیوتری شبکه

 )فرد(، حیدریان
 

IT 98  

  

 ها، علیزادهها و سیستمسیگنال

هوش مصنوعی و 

سیستم های خبره 

 )زوج(، فرج زاده

روش پژوهش و ارائه، 

 موالیی

 99هوش 
 مدارهای الکتریکی 

 و الکترونیکی،  صمدپور

آمار واحتمال مهندسی 

 ابوالحسنی)زوج(
 

 

ها )زوج(، ساختمان داده

 پیرا
 

 الف 1400
و برنامه  وتریکامپ یکارگاه مبان

یگلزار ،یسینو  
     

  دوشنبه

 ارشد نرم 
سیستم های توزیع شده )فرد(، 

 بویر

 کاوی )زوج(، هاشم زادهداده

 سیستم های توزیع شده ، بویر
 بازیابی پیشرفته اطالعات )فرد(، عباسی مهر

 مهندسی نرم افزار پیشرفته )زوج(، روحی
   

  ITارشد 
سیستم عامل پیشرفته )فرد(، 

 روحی

شبکه های کامپیوتری پیشرفته، 

 حیدریان
    سازی و تحلیل شبکه های اجتماعی، بویرمدل

 ارشد هوش 

های عصبی )فرد(، هاشم شبکه

 زاده

 رایانش تکاملی )زوج(، پیرا

    یادگیری ماشین، قویدل یادگیری ماشین )زوج(، قویدل

 علوم 97

کامپیوتری شبیه سازی 

 )فرد(،حیدریان

شبکه های کامپیوتری)زوج(، 

 حیدریان

 

 

  غفاری نرم افزار ریاضی

 

  علوم 98
مباحثی در علوم کامپیوتر)فرد(، 

 خودی زاده
 

 

های اصول سیستم

 ، نبی زادهکامپیوتری
 

 علوم 99
 

   مدارهای منطقی، اخروی
 مبانی نظریه محاسبه

 تاری
 



 

    مبانی کامپیوتر و برنامه سازی، خدایی  عابدی 1ریاضی  علوم 1400

 ، خدایی1مباحث ویژه   آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری، حیدریان   نرم 97
)فرد(،  1مباحث ویژه 

 خدایی

       نرم 98

 نرم 99
 

 مدارهای الکتریکی و

 الکترونیکی، صمدپور 
  حقیقت دوست معادالت دیفرانسیل های داده )فرد(، پیراساختمان

 
       ب 1400

97 IT  

اصول مدیریت و برنامه ریزی 

راهبردی فناوری اطالعات، 

 مهرعباسی

    مهرمبانی داده کاوی)زوج(، عباسی 

IT 98       

   صدقی جبرخطی کاربردی )زوج(   مدارهای منطقی، اخروی 99هوش 

       الف 1400

  سه شنبه

       ارشد نرم 

       ITارشد 

       ارشد هوش 

 علوم 97
شبکه های کامپیوتری، 

 حیدریان
 قویدل ،های برنامه سازی)زوج(زبان غفاری نرم افزار ریاضی )فرد( 

 
 

 علوم 98
، فرج )فرد(گرافیک کامپیوتری

 زاده
 پورمحمود جبرخطی عددی

 
  

های اصول سیستم

کامپیوتری )فرد(، نبی 

 زاده

 علوم 99
نظریه محاسبه  مبانی

  تاری )زوج(
    رضاپور مبانی آنالیز ریاضی

 رشیدی زبان فارسی )فرد(  عابدی 1ریاضی     علوم 1400

 نرم 97
طراحی کامپیوتری سیستم 

 های دیجیتال، یوسفی
    مهندسی نرم افزار، شرقی وند

 

 نرم 98

 

 اصول طراحی کامپایلر، قویدل

 

آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر 

 منفردی

اصول طراحی 

 کامپایلر)فرد(، قویدل

 

 

       نرم 99

، بویر)زوج( مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی، بویر  ابوالحسنی 1ریاضی عمومی  ب 1400    

97 IT  مبانی داده کاوی، عباسی مهر 
مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اصول 

  اطالعات )فرد(، عباسی مهر

شبکه های کامپیوتری، 

 حیدریان
 

IT 98 
نظریه زبان ها و ماشین ها 

 )فرد(، بویر
 آزمایشگاه سیستم های عامل، گلزاری 

 

تحلیل و طراحی سیستم 

  ها، شرقی وند

 99هوش 

 

 ابوالحسنی آمار و احتمال مهندسی  صدقی جبرخطی کاربردی

 

مدارهای منطقی )فرد(، 

 اخروی

مدارهای الکتریکی و 

الکترونیکی)زوج(، 

 صمدپور

  الف 1400
 یسیو برنامه نو وتریکامپ یمبان

ی)فرد(، گلزار  
  کارگاه عمومی، جهانی رمضانی  فارسی عمومی 

 چهارشنبه

       ارشد نرم 

        ITارشد 

       ارشد هوش 

 های برنامه سازی، قویدل زبان  علوم 97
 

 سازی کامپیوتری، شبیه

 حیدریان
  

  کامپایلر، قویدل    گرافیک کامپیوتری، فرج زاده علوم 98

  تاری مبانی نظریه محاسبه علوم 99
 اسکویی مبانی احتمال )فرد(

 مدارهای منطقی )زوج(، اخروی
   خانی مبانی آنالیز عددی

       علوم 1400

  کارگاه برنامه نویسی متلب، قویدل مهندسی اینترنت، خودی زاده  نرم 97
مهندسی نرم افزار 

 )زوج(، شرقی وند
 

  نرم 98
ریزپردازنده و زبان اسمبلی، 

 صامصونچی
 پایگاه داده ها )زوج(، خودی زاده طراحی شی گرای سیستم ها )فرد(، روحی

  

 های داده ، پیراساختمان نرم 99
الکتریکی و الکترونیکی مدارهای 

 )فرد(، صمدپور
  

 جبرخطی کاربردی

 خوئیلر
 

   عظیم زاده فارسی عمومی   محمدنژاد )فرد( 1فیزیک  ب 1400

97 IT       

IT 98 
آزمایشگاه مدارهای منطقی و 

 معماری کامپیوتر، نبی زاده
 )زوج(، شرقی وندها تحلیل و طراحی سیستم های خبره، فرج زادههوش مصنوعی و سیستم 

 
 

   داده ها، پیراساختمان نادری 2آزمایشگاه فیزیک    99هوش 

 الف 1400
 حقیقت )فرد( 1ریاضی عمومی 

 فیضی )زوج(1فیزیک 
   رمضانی فارسی عمومی )زوج(

  


