برنامه دروس گروه مهندسی کامپیوتر – نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400
8:30

10:30 10:00

12:00

ورودی 99
شنبه

14:00
برنامهسازی پیشرفته

ورودی 98

جبر خطی

د .صباحی

طراحی الگوریتمها

د .اصغریان

ورودی 97

آز .شبکه

م .عظیمی

سیگنالها و سیستمها

د .اسالمنور

تاریخ آخرین ویرایش1399/10/29 :

16:00 15:30
د .شهریوری

طراحی زبانهای برنامه نویسی د .اصغریان

17:30

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی م .مصطفوی
پایگاه دادهها

م .قاسمزاده

هوش مصنوعی

د .شهریوری

ورودی 96

یکشنبه

ارشدودکترا

امنیت شبکه

د .اصغریان

پایگاه داده پیشرفته

د .شهریوری

شبکههای پرسرعت

د .اسالمنور

ورودی 99

ریاضی گسسته

د .شریفی

ریاضی 2

گروه ریاضی

ریاضی 1

گروه ریاضی

فیزیک 1

گروه مکانیک

ورودی 98

معادالت

گروه ریاضی

ساختمان دادهها

م .تاجبخش

نظریه زبانها و ماشینها

د .باقرزاده

ریزپردازنده

د .یوسفی

ورودی 97

مهندسی نرمافزار 1

م .شجاع

هوش مصنوعی

د .شهریوری

ورودی 96

مدیریت سیستمهای اطالعاتی م .تاجبخش

د .یوسفی
شبکههای سیار بیسیم
تحلیل سیستمهاودادههای حجیم د .باقرزاده

ارشدودکترا

دوشنبه

مباحث ویژه (رایانش ابری)

د .شریفی

ورودی 99

برنامه سازی پیشرفته

د .شهریوری

پیادهسازیسیستمهای پایگاهداده م .شجاع
رایانش ابری

د .شریفی

بادگیری ماشین

د .باقرزاده

فیزیک 2

گروه فیزیک

ریاضی 1

گروه ریاضی

آز .سیستمعامل

م .مصطفوی

آز .امنیت شبکه

م .عظیمی

پایگاه داده پیشرفته

د .شهریوری

شبکههای پرسرعت

د .اسالمنور

گروه ریاضی

ریاضی 1

گروه ریاضی

فیزیک 1

گروه فیزیک

م .تاجبخش

نظریه زبانها و ماشینها

د .باقرزاده

ریزپردازنده

د .یوسفی

ورودی 98

جبر خطی

د .صباحی

کارگاه برق

گروه برق

ورودی 97

شیوه ارائه

د .یوسفی

آز .ریزپردازنده

م .عظیمی

طراحی زبانهای برنامه نویسی د .اصغریان

ورودی 96

سهشنبه

ارشدودکترا

امنیت شبکه

د .اصغریان

ورودی 99

ریاضی گسسته

د .شریفی

ریاضی 2

ورودی 98

معادالت

گروه ریاضی

ساختمان دادهها

ورودی 97

مهندسی نرمافزار 1

م .شجاع

ورودی 96

مدیریت سیستمهای اطالعاتی م .تاجبخش

مباحث ویژه (رایانش ابری)

د .شریفی

د .یوسفی
شبکههای سیار بیسیم
تحلیل سیستمهاودادههای حجیم د .باقرزاده

رایانش ابری

د .شریفی

بادگیری ماشین

کارگاه برنامه نویسی پیشرفته

د .شهریوری

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی م .مصطفوی

ورودی 98

آز .فیزیک 2

گروه برق

طراحی الگوریتمها

د .اصغریان

آز .مدار منطقی

گروه برق

ورودی 97

آز .معماری

گروه برق

سیگنالها و سیستمها

د .اسالمنور

زبان تخصصی

د .اسالمنور

ارشدودکترا
ورودی 99
چهارشنبه

پیادهسازیسیستمهای پایگاهداده م .شجاع

ورودی 96
ارشدودکترا

پایگاه دادهها

د .باقرزاده

م .قاسمزاده

