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برنامه دروس گروه مهندسی کامپیوتر نیمسال دوم ۱۳۹۷-۹۸
8:30

10:30
برنامه سازی پیشرفته
()44144066

دکتر اصغریان

12:30
فیزیک 2
پایگاه دادهها

شنبه

(گروه )1

16:00

()441440۹۷
()44144088

آز مهندسی نرم افزار

14:00

18:00

دکتر شهریوری

نظریه زبانها و ماشینها
()4414406۹
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره

دکتر شهریوری

()44144082
آز شبکه (گروه )2
()4414408۷
طراحی الگوریتم پیشرفته (ارشد)

مهندس قاسمزاده
دکتر شهریوری

نظریه زبانها و ماشینها
()4414406۹
مهندسی نرم افزار
()441440۹1

مهندس قاسمزاده
دکتر شهریوری

مهندس خداپرس
دکتر اصغریان

رایانش ابری (ارشد)

دکتر شریفی

معادالت دیفرانسیل
ریاضیات گسسته
مبانی کامپیوتر و برنامهسازی
()44144064
طراحی الگوریتمها
()441440۷۷

مهندس مصطفوی
دکتر اصغریان

()4414406۵
معماری کامپیوتر
()441440۷۵

دکتر شریفی

دکتر اسالم نور

ریاضی 2

پایگاه دادهها
()44144088
شبکههای کامپیوتری

یکشنبه

()44144081
مباحث ویژه( 3مبانی رایانش ابری)

دکتر شریفی

شبکه سیار و بی سیم (ارشد)

دکتر یوسفی

مفاهیم پیشرفته در امنیت(دکتری)

دکتر باقرزاده

برنامه سازی پیشرفته

پیاده سازی سیستم پایگاه داده
()4414414۵

امنیت شبکه پیشرفته (ارشد)

ریاضی 1

دکتر شهریوری
دکتر یوسفی

دکتر اصغریان

()441440۷3
آزپایگاه دادهها (گروه )1
()441441۵۵
سیستمهای اطالعات مدیریت

دکتر اصغریان

دکتر باقرزاده

مدارهای الکتریکی

()44144148

شبکههای پرسرعت (ارشد)

دکتر صباحی
دکتر شهریوری
مهندس صالحی

دکتر اسالمنور

فیزیک1

حل تمرین ریاضی 1

()44144066
ساختمان دادهها
()4414406۷

دوشنبه

مهندسی نرمافزار
()441440۹1

معماری کامپیوتر

م شجاع
دکتر شهریوری

()441440۷۵
طراحی زبانهای برنامهسازی
()441440۹0
آز مهندسی نرم افزار
(گروه )3

شبکههای پرسرعت (ارشد)

م شجاع
دکتر شهریوری

دکتر اسالمنور

هوش مصنوعی و سیستمهای خبره
()44144082
آز امنیت ( گروه )1
()44144162
طراحی الگوریتم پیشرفته (ارشد)

دکتر اسالمنور
دکتر شهریوری
مهندس نصیری

آزپایگاه دادهها (گروه )2
()441441۵۵
سیگنالها و سیستمها
()441440۷۹
آز امنیت ( گروه )2
()44144162

دکتر شهریوری
مهندس صبحی
مهندس نصیری

دکتر اصغریان

معادالت دیفرانسیل
ریاضیات گسسته
مبانی کامپیوتر و برنامهسازی
()44144064
طراحی الگوریتمها

سهشنبه

()441440۷۷
طراحی زبانهای برنامهسازی
()441440۹0

م مصطفوی
دکتر اصغریان
مهندس شجاع

()4414406۵
ساختمان دادهها
()4414406۷
شبکههای کامپیوتری
()44144081
پیاده سازی سیستم پایگاه داده
()4414414۵

شبکه سیار و بی سیم (ارشد)

دکتر یوسفی

مفاهیم پیشرفته در امنیت(دکتری)

دکتر باقرزاده

مهندس شجاع
دکتر یوسفی

ریاضی 2

مدارهای الکتریکی
()441440۷3
آز سیستم عامل
()44144084

دکتر صباحی
مهندس مصطفوی

دکتر اصغریان

سیستمهای اطالعات مدیریت

مهندس صالحی

دکتر باقرزاده

رایانش ابری (ارشد)

دکتر شریفی

آز سیستم عامل
()44144084
مباحث ویژه ( 3مبانی رایانش
ابری)

آز مدار منطقی و معماری(گروه)3

آز مدار منطقی و معماری(گروه)2

آز مدار منطقی و معماری(گروه)1

()4414408۵

()4414408۵

()4414408۵

()441440۷۹

تحلیل و طراحی سیستمها

تحلیل و طراحی سیستمها

()44144086

دکتر یوسفی

روش پژوهش و ارائه

دکتر باقرزاده

()441440۷1

دکتر اسالمنور

آز فیزیک  (2گروه)1
()44612230

دکتر شریفی

()441440۹۷
سیگنال هاو سیستمها

آز ریزپردازنده ( گروه )1

مهندس مصطفوی

فیزیک 2

فیزیک 1

چهارشنبه

امنیت شبکه پیشرفته (ارشد)

دکتر شریفی

ریاضی1

آز ریزپردازنده ( گروه )2

آز فیزیک(2گروه)2

دکتر یوسفی

()4414408۹

آز مدار الکتریکی

دکتر رشیدی

()4414408۹

مهندس صبحی

دکتر رشیدی

