
 

 

 های پیشرفته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری
 کامپیوترگروه مهندسی 

 اصغریاندکتر -14012سال برنامه هفتگی نیم
a.asgharian@urmia.ac.ir 

 10-30 /8 30 /11-10 13-30 /11 16-14 18-16 

 ها طراحی الگوریتم امنیت شبکه پیشرفته  مراجعات دانشجویی  شنبه 
نامه نویسی  اه بر کارگ 

 پیشرفته
 

  دانشکده شورای  جلسات  برنامه سازی پیشرفته  امنیت شبکه پیشرفته  مراجعات دانشجویی  یکشنبه 

  عه مطال جلسات گروه  مراجعات دانشجویی  عه مطال دوشنبه 

 ها طراحی الگوریتم برنامه سازی پیشرفته  مراجعات دانشجویی  شنبه سه
نامه نویسی  اه بر کارگ 

 پیشرفته
 

  عه مطال عه مطال عه مطال عه مطال چهارشنبه 



Email: ms.tajbakhsh@urmia.ac.ir WebSite: https://mstajbakhsh.ir 

 

 

 میر سامان تاجبخش 
 ۱طبقه   ،۱بلوک  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،

 ۱۷:۳۰ – ۱۶:۰۰ ۱۵:۳۰ –  ۱۴:۰۰ ۱۳:۰۰ –  ۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰ –  ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ –  ۸:۳۰ ۱۴۰۱ دومنیمسال 

 شنبه 
 امنیت پیشرفته شبکه  امنیت پیشرفته شبکه   

موتورهای جستجو و 

 وب کاری 

 ۱۰۲کالس  پردیس نازلو  نازلو پردیس    

 یکشنبه 
 مراجعات دانشجویی 

 )با هماهنگی قبلی( 
 انتقال داده 

نویسی   برنامه

 های سیار دستگاه

موتورهای جستجو و 

 وب کاری 

 ۱۰۲کالس  ۱۰۲کالس  ۱۰۲کالس  پردیس نازلو  

 دوشنبه 
 مراجعات دانشجویی

 )با هماهنگی قبلی( 
 مراجعات دانشجویی

 هماهنگی قبلی( )با  
 مراجعات دانشجویی

 )با هماهنگی قبلی( 
  

   پردیس شهری  پردیس شهری  پردیس شهری 

 شنبه سه
 انتقال داده  

نویسی   برنامه

 های سیار دستگاه
  

   آزمایشگاه ۱۰۲کالس  

 چهارشنبه 
 مراجعات دانشجویی

 )با هماهنگی قبلی( 
 مراجعات دانشجویی

 )با هماهنگی قبلی( 
 مراجعات دانشجویی

 )با هماهنگی قبلی( 
  

   پردیس شهری  پردیس شهری  پردیس شهری 

 



 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  پروه مهندسی کامپیوتر

 جمشید باقرزادهدکتر  1401 -2 برنامه هفتگی نیم سال
j.bagherzadeh@urmia.ac.ir 

 ساعت                  8.30          10          11.30      13                   14                                        16

 داده کاوی  --

 ارشد 

 کالن داده  --

 ارشد و دکترا

 یادگیری ماشین 

 لیسانس
 نازلو -دفتر 

 شنبه

 داده کاوی --

 ارشد

 کالن داده  --

 ارشد و دکترا 

یادگیری ماشین 

 لیسانس
 یکشنبه نازلو -دفتر

 دوشنبه آپامرکز  آپامرکز  جلسه گروه -- آپامرکز  --

 سه شنبه آپامرکز  آپامرکز  آپامرکز  -- آپامرکز  --

جلسه با دانشجویان 

   ارشد و دکتری

جلسه با دانشجویان 

 دکتریارشد و 

جلسات  --

 دانشجویی

جلسات 

 دانشجویی

جلسات 

 دانشجویی 

 چهارشنبه



برنامه هفتگی نیمسال دوم 1401 
 l.sharifi@urmia.ac.ir :ایمیل 

 13:00-15:30 11:30-13:00 10:00-11:30 8:30-10:00 روزهاي هفته

مراجعه دانشجویان با قرار قبلی رایانش ابري پردازش موازي مطالعه  شنبه

مراجعه دانشجویان با قرار قبلی رایانش ابري پردازش موازي مباحث ویژه  یکشنبه

مراجعه دانشجویان با قرار قبلی جلسه با دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی

جلسه با دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی مطالعه  دوشنبه

مراجعه دانشجویان با قرار قبلی ارزیابی کارایی سیستم ارزیابی کارایی سیستم مباحث ویژه  سه شنبه

مراجعه دانشجویان با قرار قبلی جلسه با دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی

جلسه با دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی مطالعه  چهارشنبه



  

  هاي پيشرفته دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و فناوري
  كامپيوترگروه مهندسي 

  صالح يوسفيدكتر  -١٤٠١٢سال برنامه هفتگي نيم
s.yousefi@urmia.ac.ir 

  ١٦-١٨  ١٤-١٦  ١١/ ٣٠-١٣  ١٠-١١/ ٣٠  ٨/ ٣٠-١٠  

   سيم هاي سيار و بيكهشب  عه دانشجويي جمرا  عه دانشجويي جمرا سازي هينهنظريه ب  شنبه 

  سازي هينهنظريه ب  يكشنبه 
ئه و  شيوه ارا

  وهش پژ
    سيم هاي سيار و بيكهشب  عه دانشجويي جمرا

  سازي هينهنظريه ب  دوشنبه 
  الملل) (دانشجويان بين

 سازي هينهنظريه ب
  الملل) (دانشجويان بين

  يا  حلسات گروه 
  يي مراجعه دانشجو 

    ن وقت قبلي يبا تعي  عه دانشجوييجمرا

  وره علمي مشا  شنبه سه
  با تعيين وقت قبلي

  وره علمي مشا
  با تعيين وقت قبلي

  وره علمي مشا
  با تعيين وقت قبلي

  وره علمي مشا
  با تعيين وقت قبلي

  

  وره علمي مشا  چهارشنبه 
  با تعيين وقت قبلي

  وره علمي مشا
  با تعيين وقت قبلي

  وره علمي مشا
  با تعيين وقت قبلي

  وره علمي مشا
  با تعيين وقت قبلي

  


	اصغریان
	تاجبخش
	جمشید_باقرزاده
	شریفی
	یوسفی

