به نام خدا
برنامه امتحانات پایانترم درسهای دوره کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در ترم دوم 1400-1401
روز هفته

تاریخ

شنبه

1401/03/21

یکشنبه

1401/03/22

دوشنبه

1401/03/23

سه شنبه

1401/03/24

چهارشنبه

1401/03/25

مقطع

کارشناسی

تکميلی
کارشناسی

ساعت 12-9

ساعت 16:30 -13:30

مبانی کامپيوترو برنامهنویسی

معماری کامپيوتر

برنامهنویسی پيشرفته

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

روش پژوهش و ارائه

سيستم های نهفته و بیدرنگ

امنيت پایگاه دادهها (رایانش امن)
ریاضی عمومی 2
دادهکاوی

پردازش تصویر (هوش)
پردازش موازی (معماری)
((سيگنالها و سيستمها))
یادگيری ماشين کاربردی (هوش)

تکميلی

طراحی شبکههای کامپيوتری (شبکه)

پردازش آماری زبان طبيعی (هوش)
سيستمهای نرم افزاری مقياس وسيع (نرم افزار)

کارشناسی

مدارهای منطقی

(مبانی هوش محاسباتی)

((طراحی الگوریتمها))

مقدمه ای بر بيوانفورماتيک

تکميلی

شبکههای عصبی (هوش)
زبان انگليسی 2

کارشناسی

فيزیک عمومی 1
نظریه زبانها و ماشينها

زبان انگليسی 1
شبکههای کامپيوتری
مهندسی نرم افزار 2
آزمون نرم افزار

تکميلی

سيستم های قابل بازپيکربندی (معماری)
طراحی و مدل سازی هندسی (نرم افزار)

مباحث پيشرفته در شبکههای عصبی (هوش)
یادگيری تقویتی عميق (هوش)
روش های صوری در امنيت اطالعات (رایانش امن)
ساختمان دادهها و الگوریتمها

کارشناسی

مبانی اینترنت اشيا

تکميلی

مدل های احتماالتی گرافی (هوش)

اصول علم ربات
زبان تخصصی
شبکههای بی سيم پيشرفته (شبکه)

الگوریتمهای پيشرفته (نرم افزار)
ریاضی عمومی 1
کارشناسی
شنبه

1401/03/28

یکشنبه

1401/03/29

دوشنبه

1401/03/30

سه شنبه

1401/03/31

جبرخطی کاربردی

(مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی)

مبانی رایانش ابری
تکميلی
کارشناسی
تکميلی

طراحی سيستمهای مطمئن (معماری)
فيزیک عمومی 2
طراحی مدارهای واسط
بهينه سازی (هوش)

تبدیل متن به گفتار (هوش)
پروتکل های امنيتی (رایانش امن)
(( اصول طراحی پایگاه داده))
رایانش ابری (نرم افزار)

مدارهای الکتریکی و الکترونيکی
کارشناسی

بازیابی اطالعات
تکميلی
کارشناسی
تکميلی

چهارشنبه

1401/04/01

برنامهنویسی وب

مهندسی نرم افزار 1

کارشناسی
تکميلی

ارزیابی کارایی سيستم های کامپيوتری (شبکه)
معادالت دیفرانسيل
توسعه کسب وکار نوپا

ریاضيات گسسته
سيستمهای عامل
برنامهنویسی چندهسته ای

سنتز سيستمهای دیجيتال (معماری)
آمار و احتماالت مهندسی
( اصول طراحی کامپایلرها)
شبکههای چندرسانه ای (شبکه)

سيستمهای چندرسانه ای
داده های حجيم (هوش و نرم)

