
 به نام خدا

1140-2140 نیمسال یکمـ مهندسي کامپیوترو تحصیالت تکمیلي  يکارشناس یهادوره ینظر ایهدرسبرنامه   

 16:30  18 15  16:30 13:30  15 10:45 - 12:15 9:15 - 10:45 7:45 - 9:15 مقطع روز هفته

 شنبه

 کارشناسي

  اصلي

 (50()د. زینلي) 1گ نویسيبرنامه کامپيوترو مباني

 (50()شهرضا)د.  1ها گها و الگوریتمساختمان داده

 (40()د. ميبدی) هاها و ماشيننظریه زبان

 (50()د. زینلي)2گ نویسيبرنامه کامپيوترو مباني

 (50)د. ممتازپور()1گ مدارهای الکتریکي و الکترونيکي

 (40()؟) برنامه نویسي پيشرفته

 (50()ورمزیاریم. ) 2مدارهای الکتریکي و الکترونيکي گ

 (30()د. چهرقانيریاضيات گسسته )

 (50()جوادی)د.  1 گ های عاملسيستم

 (50()د. باقری) 2گ ها ها و الگوریتمساختمان داده

 (50)د.کلباسي() 1گ 1مهندسي نرم افزار

مهندسي نرم 

د. ) 2گ 1افزار

 (50()عليرضایي

زبان تخصصي 

-19) 3گ

()د. 17

 (40دهقاني()

 بسته

 (50()افزار()نرمم. خشکبارچيداده )پایگاه 

 (45()شبکه()م. الواني)1گنویسي وب برنامه

 (50()ه()شبکد. خرسندی) اینترنت اشيا

 (50() هوش()د. مزلقانيکاوی )داده

 (50افزار()ها )د. ممتازی()نرماصول طراحي کامپایلر

 (70()افزارنرم آبادی() هوش و)د. نيک اطالعاتبازیابي 

 (70اطالعات )د. شهریاری()شبکه() مباني امنيت
 (50انتقال داده )د. صادقيان()شبکه()

 (60)(سيستمابری )د. جوادی()شبکه و رایانش مباني 

 (60های سيار )د. شهرضا()شبکه()نویسي دستگاهبرنامه

 (25الکترونيک دیجيتال )م. ورمزیاری()

-مهندسي نرم

)م.  2افزار

-شریفي()نرم

 (50افزار()

 (امنيت)د. شهریاری()امنيت کامپيوتر  تکمیلي

 )د. نيک آبادی()هوش( مباني یادگيری آماری

 پور()هوش(گفتارپردازی رقمي )د. همایون

 (امنيتامنيت شبکه )د. خرسندی()

 )معماری(های عامل پيشرفته )د. جوادی(سيستم

 افزار()د. رزازی()نرم دسه محاسباتينه

 )د. مزلقاني()هوش( سازی محدببهينه

 افزار(پایگاه داده پيشرفته )د. باقری()نرم

 (امنيترمزنگاری کاربردی )د. صادقيان()

 ()شبکه(های کامپيوتری پيشرفته )د. خرسندیشبکه

 )د. ممتازی()هوش( ستجو و بازیابي اطالعات در وبج

 افزار(ها )د. عبداهلل زاده()نرممهندسي نيازمندی

 فهم زبان )د. زینلي()هوش(

 مصرف )د. ممتازپور()معماری(های دیجيتال کمطراحي سيستم

عبداهلل سمينار )د. 

زاده و د. 

 (افزارنرم()فالح

(18:30-16:30) 

 یکشنبه

 کارشناسي

 (30()خانيچشمي )د. معماری کامپيوتر اصلي

 (50()الزمانيد. صاحب) 1گ مدارهای منطقي

 (50)د. زرندی() 2گ های عاملسيستم

 (40()ناظرفرد )د. جبر خطي کاربردی

 (40( )د. صبائيهای کامپيوتری )شبکه

 (50()د. صدیقي) 2گ مدارهای منطقي

 (50)د. فربه() 1گ-زپردازندهیر
  (40()د. دهقاني()15-17) 1زبان تخصصي گ (50)د. فربه() 2گ-زپردازندهیر

 بسته
 (50توسعه کسب و کار نوپا )م. قنادپور()

 (45()شبکه()م. الواني)2گنویسي وب برنامه
(70مباني هوش محاسباتي )د. عبادزاده()هوش() (40( )سيستمو  و هوش شبکه)د. رحمتي()1گها سيستمها و سيگنال  

 (70)د. جوانمردی() هوش() مصنوعي مباني و کاربردهای هوش

 (50()افزارنویسي )د. فالح()نرمهای برنامهزبان

 (40( )سيستمو هوش و  شبکه())م. خاکپور2گها سيستمها و سيگنال

 (70و هوش() افزارنرم()جوانمردی)د.  1گ الگوریتم  طراحي
 

 )د. صفابخش( )هوش( رایانش عصبي و یادگيری عميق  تکمیلي

 )د. صفابخش( کامپيوتربينایي 

 یادگيری ماشين )د. ناظرفرد()هوش(

 های شبکه )د. صبائي( )شبکه(معماری افزاره

 )د. زرندی()معماری( پذیرهای آزمونآزمون و طراحي سيستم

 رحمتي()هوش(شناسایي الگو )د. 

 افزار(های پيچيده )د. چهرقاني()نرمشبکهتحليل 

 (افزارنرم)د. فالح() تحليل برنامه

 افزار()د.کلباسي()نرم شده های توزیعسيستم

 پيشرفته )د. فربه()معماری(کامپيوتر معماری 

سمينار )د. 

صفابخش()هوش و 

-18:30( )امنيت

16:30) 

 دوشنبه

 کارشناسي

  اصلي

 (50()د. زینلي) 1گ نویسيبرنامه کامپيوترو مباني

 (50()شهرضا)د.  1ها گها و الگوریتمساختمان داده

 (40()د. ميبدی) هاها و ماشيننظریه زبان

 (50()د. زینلي)2گ نویسيبرنامه کامپيوترو مباني

 (50)د. ممتازپور()1گ مدارهای الکتریکي و الکترونيکي

 (40()؟) برنامه نویسي پيشرفته

 (50()م. ورمزیاری) 2مدارهای الکتریکي و الکترونيکي گ

 (30()د. چهرقانيریاضيات گسسته )

 (50()جوادی)د.  1 گ های عاملسيستم

 (50()د. باقری) 2گ ها ها و الگوریتمساختمان داده

 (50)د.کلباسي() 1گ 1مهندسي نرم افزار

مهندسي نرم 

د. ) 2گ 1افزار

 (50()عليرضایي

 بسته

 (50()افزار()نرمم. خشکبارچيداده )پایگاه 

 (45()شبکه()م. الواني)1گنویسي وب برنامه

 (50()ه()شبکد. خرسندی) اینترنت اشيا

 (50() هوش()د. مزلقانيکاوی )داده

 (50افزار()ها )د. ممتازی()نرماصول طراحي کامپایلر

 (70()افزارنرم آبادی() هوش و)د. نيک اطالعاتبازیابي 

 (70اطالعات )د. شهریاری()شبکه() مباني امنيت
 (50انتقال داده )د. صادقيان()شبکه()

 (60)(سيستمابری )د. جوادی()شبکه و رایانش مباني 

 (60های سيار )د. شهرضا()شبکه()نویسي دستگاهبرنامه

-هندسي نرمم

)م.  2افزار

-شریفي()نرم

 (50افزار()

 امنيت کامپيوتر )د. شهریاری()امنيت( تکمیلي

 )د. نيک آبادی()هوش( مباني یادگيری آماری

 پور()هوش(گفتارپردازی رقمي )د. همایون

 (امنيتامنيت شبکه )د. خرسندی()

 های عامل پيشرفته )د. جوادی()معماری(سيستم

 افزار()د. رزازی()نرم دسه محاسباتينه

 )د. مزلقاني()هوش( سازی محدببهينه

 افزار(پایگاه داده پيشرفته )د. باقری()نرم

 (امنيترمزنگاری کاربردی )د. صادقيان()

 ()شبکه(های کامپيوتری پيشرفته )د. خرسندیشبکه

 )د. ممتازی()هوش( ستجو و بازیابي اطالعات در وبج

 افزار(ها )د. عبداهلل زاده()نرممهندسي نيازمندی

 فهم زبان )د. زینلي()هوش(

 )د. ممتازپور()معماری(مصرف های دیجيتال کمطراحي سيستم

 (25الکترونيک دیجيتال )م. ورمزیاری()

 

 (30()خانيچشمي د.) معماری کامپيوتر اصلي کارشناسي هشنبسه

 (50()الزمانيد. صاحب) 1گ مدارهای منطقي

 (50)د. زرندی() 2گ های عاملسيستم

 (40()ناظرفرد )د. جبر خطي کاربردی

 (40( )د. صبائيهای کامپيوتری )شبکه

 (50)د. صدیقي() 2گ مدارهای منطقي

 (50)د. فربه() 1گ-زپردازندهیر

 (40()د. نامي()13-15) 1زبان تخصصي گ

 (50)د. فربه() 2گ-زپردازندهیر
  



 بسته
 (50توسعه کسب و کار نوپا )م. قنادپور()

 (45()شبکه()م. الواني)2گنویسي وب برنامه
(70مباني هوش محاسباتي )د. عبادزاده()هوش() (40( )سيستمو  و هوش شبکه)د. رحمتي()1گها سيستمها و سيگنال  

 (70مباني و کاربردهای هوش مصنوعي )د. جوانمردی() هوش()

 (50()افزارنویسي )د. فالح()نرمهای برنامهزبان
 (40( )سيستمو هوش و  شبکه()م. خاکپور)2گها سيستمها و سيگنال

 (70و هوش() افزارنرم)جوانمردی()د.  1گ الگوریتم  طراحي
 

 )د. صفابخش( )هوش( رایانش عصبي و یادگيری عميق  تکمیلي

 )د. صفابخش( کامپيوتربينایي 

 یادگيری ماشين )د. ناظرفرد()هوش(

 های شبکه )د. صبائي( )شبکه(معماری افزاره

 )د. زرندی()معماری( پذیرهای آزمونآزمون و طراحي سيستم

 رحمتي()هوش(شناسایي الگو )د. 

 افزار(های پيچيده )د. چهرقاني()نرمشبکهتحليل 

 (افزارنرم)د. فالح() تحليل برنامه

 افزار()د.کلباسي()نرم شده های توزیعسيستم

 پيشرفته )د. فربه()معماری(کامپيوتر معماری 

-سمينار )د. صاحب

الزماني()معماری و 

شبکه(        

(18:30-16:30) 

 چهارشنبه
  (م. اماميان) 2یار مدارهای الکتریکي و الکترونيکي گتدریس (م. اماميان) 1یار مدارهای الکتریکي و الکترونيکي گتدریس )؟( 2یار مدارهای منطقي گتدریس )؟( 1یار مدارهای منطقي گتدریس  کارشناسي

       تکمیلي

 

 ها: کليد رنگ

 است. های یک ترم با رنگي نزدیک به رنگ مربوط به آن ترم مشخص شدههای اصلي نزدیک به درسو درس با سبزپنجم ترم ، با رنگ آبي سومترم ، ایقهوهبا رنگ اول ترم های درس ،کارشناسياصلي دوره های در درس

است. همچنين،  خص شدهمش روشن ایهای کامپيوتری با رنگ قهوهبسته سيستم، و بسته شبکه با رنگ خردلي ،تيرهافزار با رنگ آبي نرمبسته  ،بسته هوش با رنگ بنفشهای های تخصصي دوره کارشناسي، درسهای مربوط به بستهدر درس

 هایي که در دو بسته تخصصي مشترک هستند با ترکيب رنگ مربوط به آن دو بسته مشخص شده است.درس


