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 شنبه

   پیرا )زوج( *الگوریتم های پیشرفته  شبکه های پیچیده پویا، بویر  بویر )زوج(*شبکه های پیچیده پویا ارشد نرم
 روحی )فرد( *معماری نرم افزار ITارشد 

 هاشم زاده )زوج(*کاوی داده

 

 

 *معماری سازمانی فناوری اطالعات

 عباسی مهر)زوج(
  معماری نرم افزار، روحی 

 

ارشد 

 هوش
 الگوریتم های هوش جمعی، بویر )فرد(

 قویدل )زوج(*هوش مصنوعی پیشرفته

 

 
  الگوریتم های هوش جمعی، بویر  بینایی کامپیوتر، فرج زاده

 

ارشد 

    غیرایرانی
 الگوریتم های پیشرفته، پیرا )فرد(

 یادگیری ماشین، قویدل )زوج(
    خودی زاده )زوج( *داده پیشرفته پایگاه 

    )زوج( 2موالیی *پویابهینه سازی   بهینه سازی پویا، سجاد موالیی  رحمان پور  اقتصاد مهندسی علوم 79
       نبی زاده   1 زپردازندهیر علوم 79
   حقیقت دوست معادالت دیفرانسیل  عابدی  3ریاضیات عمومی   ساختمان داده ها، پیرا علوم 77

1011 

  بجروانی  مبانی علوم ریاضی  برنامه سازی پیشرفته، سجاد موالیی علوم
 رومی )فرد(* 2ریاضی عمومی 

 )زوج( *ترکیبیات مبانی

 

 

 

        نرم 79
        نرم 79
        نرم 77

 )فرد( *زبان عمومی  عنبرشاهی زبان عمومی  ابوالحسنی  )زوج( *ریاضیات گسسته  فیضی   2فیزیک  ب 1011
79 IT        
79IT        

   صمدپور1931 -آز مدارهای منطقی    صمدپور  1930 -آز مدارهای منطقی 77هوش 
1011 

 الف
   محمدنژاد  2فیزیک   غفاری  ریاضیات گسسته  

 یکشنبه

     الگوریتم های پیشرفته، پیرا    داده پیشرفته، خودی زاده پایگاه ارشد نرم
 ITارشد 

  کاوی، هاشم زاده  داده
 امنیت شبکه پیشرفته،

 حیدریان 

 

 

   

ارشد 

 هوش
 هوش مصنوعی پیشرفته،

 قویدل 

 

 
  فرج زاده )فرد( *بینایی کامپیوتر

   

ارشد 

 غیرایرانی
   داده پیشرفته، خودی زاده پایگاه  یادگیری ماشین، قویدل  الگوریتم های پیشرفته، پیرا 

       رحمان پور  *فرد اقتصاد مهندسی علوم 79
 علوم 79

  پایگاه داده ها، پیرا   تاری نظریه محاسبه   
 های عامل،  اصول سیستم

 گلزاری
 حقیقت دوست  فرد *معادالت دیفرانسیل علوم 77

 صدقی )زوج( *مبانی جبر

 

 
  صدقی مبانی جبر  حقیقت دوست معادالت دیفرانسیل

 3ریاضیات عمومی 

 عابدی )فرد(*
1011 

 علوم
     2برنامه سازی پیشرفته، موالیی  )زوج( *2برنامه سازی پیشرفته، موالیی

 نرم 79
  های خبره، فرج زاده هوش مصنوعی و سیستم

های پایگاه داده،  سازی سیستم پیاده

 خدایی
 

های پایگاه  سازی سیستم پیاده

 خدایی )فرد(*داده
 

 

   علیزاده ها ها و سیستم سیگنال  گلزاری 1933-آز سیستم عامل  ، گلزاری 1932-آز سیستم عامل نرم 79
-الکتریکی و الکترونیکیآز مدارهای  نرم 77

 سمسار1932
 

-آز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

 سمسار 1933
  صامصونچی معماری کامپیوتر 

 

            ب 1011
79 IT            
79IT 

     ، خدایی1مباحث ویژه 
 قویدل )فرد( *اصول طراحی کامپایلر

 خدایی )زوج( *1مباحث ویژه 

 

 
  

 77هوش 

  خانی معادالت دیفرانسیل   
 نظریه زبان ها و ماشین ها، بویر)فرد(

 سمسار معماری کامپیوتر )زوج(

 

 
  

1011 

    کارگاه برنامه نویسی پیشرفته، گلزاری  صدقی  2ریاضی عمومی     الف

 دوشنبه

       خودی زاده )زوج(*داده پیشرفته پایگاه   ارشد نرم
 ITارشد 

  
فناوری اطالعات، معماری سازمانی 

 عباسی مهر
    حیدریان )زوج( *امنیت شبکه پیشرفته 
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ارشد 

 هوش
  

        

ارشد 

    های تقریبی، خدایی  الگوریتم  خدایی )فرد( *های تقریبی الگوریتم    غیرایرانی

 علوم 79
 زوج فرجزاده  *هوش مصنوعی  هوش مصنوعی، فرج زاده

 

 
    

 علوم 79
  های عامل، گلزاری اصول سیستم  نرم افزار، روحیاصول طراحی 

 روحی )فرد( *اصول طراحی نرم افزار

 گلزاری )زوج( *های عامل اصول سیستم
   

 علوم 77
           

1011 

 علوم
       منصفی زبان انگلیسی  منصفی )فرد( *زبان انگلیسی

          عباسی مهر)فرد( *مبانی داده کاوی نرم 79
 قویدل )فرد( *های برنامه سازی طراحی زبان نرم 79

 *مبانی بازیابی اطالعات و جستجوی وب

 عباسی مهر )زوج(

  های برنامه سازی، قویدل  طراحی زبان 
 حیدریان )فرد( *های کامپیوتری شبکه

 روحی زوج(*ها تحلیل و طراحی سیستم
   

    صمدپور 1933گروه -آز مدارمنطقی  زبان تخصصی، روحی  صمدپور 1932-آز مدارمنطقی نرم 77
    فیضی  )زوج(* 2فیزیک      رومی 2ریاضی عمومی  ب 1011
79 IT 

  حیدریان 1931-آز شبکه های کامپیوتری
 1932-آز شبکه های کامپیوتری

 حیدریان
    

تجارت الکترونیکی، 

 موالیی
79IT 

   

ریزپردازنده و زبان اسمبلی 

 صامصونچی )فرد(

 ها )زوج(، ترحیب داده پایگاه

 

 
    ها، ترحیب داده پایگاه

 77هوش 

  مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی  ترحیب

 *مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی 

 ترحیب )فرد(

 خانی )زوج(  *معادالت دیفرانسیل

     

1011 

  گلزاری   برنامه نویسی پیشرفته الف
   

   
 *برنامه نویسی پیشرفته

 گلزاری )زوج( 

 شنبه سه

        ارشد نرم
        ITارشد 

ارشد 

 هوش
       

ارشد 

 غیرایرانی
       

            علوم 79
 علوم 79

  پایگاه داده ها، پیرا   
   

 *1ریزپردازنده  

 نبی زاده )زوج(
    ها و الگوریتم ها، پیرا ساختمان داده  تاری مبانی منطق و نظریه مجموعه ها  عابدی  3ریاضیات عمومی علوم 77

1011 

 علوم
  بجروانی مبانی علوم ریاضی )زوج(

 مبانی ترکیبیات  رومی  2ریاضی عمومی    

 نرم 79

  مبانی داده کاوی، عباسی مهر    
های اطالعاتی مدیریت،  سیستم

 عنصرودی
 

های اطالعاتی  سیستم

 عنصرودی)فرد( *مدیریت
بازیابی اطالعات و جستجوی وب، مبانی  نرم 79

 عباسی مهر
    صامصونچی1933-آز ریزپردازنده  صامصونچی 1932-آز ریزپردازنده 

 نرم 77
     ها، پیرا طراحی الگوریتم

های سیار، مینا  برنامه نویسی دستگاه

 محمدی
 

 *آمار و احتمال مهندسی

 اسکویی )فرد(
    برنامه نویسی پیشرفته، بویر        ب 1011
79 IT 

  مبانی رایانش امن، محمدی
مدیریت پروژه های فناوری اطالعات 

 محمدی
 

   

 تجارت الکترونیکی

 )زوج(  *موالیی
79IT اصول فناوری اطالعات،حیدریان )فرد(  کارگاه برنامه نویسی متلب، قویدل  اصول طراحی کامپایلر، قویدل    

       زبان تخصصی، عنصرودی  نظریه زبان ها و ماشین ها، بویر 77هوش 
1011 

  عنبرشاهی)فرد( *زبان عمومی الف
 صدقی )فرد( *2ریاضی عمومی 

 محمدنژاد )زوج(*2فیزیک 

 

 
  عنبرشاهی زبان عمومی

 *ریاضیات گسسته

 غفاری )فرد(

 چهارشنبه
        ارشد نرم

        ITارشد 
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ارشد 

 هوش
       

ارشد 

 غیرایرانی
       

        علوم 79
 علوم 79

      
 تاری )فرد( *نظریه محاسبه

 پیرا )زوج( *ه داده پایگاه

 

 
  

 تاری)فرد( *مبانی منطق و نظریه مجموعه ها علوم 77

 پیرا )زوج( *ساختمان داده ها و الگوریتم ها

 

 
  صدقی  مبانی جبر  تاریمبانی منطق و نظریه مجموعه ها 

  
1011 

 رومی 2ریاضی عمومی   مبانی ترکیبیات  بجروانی مبانی علوم ریاضی    علوم

فرج  *های خبره هوش مصنوعی و سیستم نرم 79

 زاده )زوج(
 

 1932گروه -آز مهندسی نرم افزار 

 روحی
 

  1933گروه–آز مهندسی نرم افزار 

 روحی
 

  
    علیزاده)فرد( *ها، ها و سیستم سیگنال  های کامپیوتری، حیدریان  شبکه  ها، روحی تحلیل و طراحی سیستم نرم 79
  نرم 77

محمدی  *های سیار برنامه نویسی دستگاه

 )زوج(

 
 صامصونچی )فرد(*معماری کامپیوتر 

 پیرا )زوج( *ها، طراحی الگوریتم

 

 
  اسکویی آمار و احتمال مهندسی

  
 ب 1011

  کارگاه برنامه نویسی پیشرفته، بویر  ابوالحسنی  ریاضیات گسسته
 رومی )فرد(* 2ریاضی عمومی 

 بویر)زوج(*برنامه نویسی پیشرفته

 

   
79 IT 

یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی، خودی 

 زاده
 

* یکپارچه سازی کاربردهای سازمانی

 خودی زاده )فرد(

* مدیریت پروژه های فناوری اطالعات

 محمدی )زوج(

    )زوج( *امن، مینا محمدیمبانی رایانش  

79IT 

  صامصونچی ریزپردازنده و زبان اسمبلی
   

 اصول فناوری اطالعات، حیدریان 
 

   
 77هوش 

  سمسار معماری کامپیوتر 
گروه  - آز مدارهای الکتریکی و

 سمسار1930
 

گروه  - آز مدارهای الکتریکی و

 سمسار 1931
   

1011 

     الف
  

      

 


