
 

 1401-1402سال تحصیلی  دومسال نیم  –برنامه دروس گروه مهندسی کامپیوتر     

 

 11/1401/ 11  تاریخ آخرین ویرایش:

  8:30 10:00 10:00 11:30 11:30 13:00  14:00 15:30 16:00 17:30 

به
شن

 

 1401ورودی 
    

 د. شجاع  ریاضی گسسته 
 کامپیوترو برنامه نویسی مبانی 

 کارگاه برنامه نویسی پیشرفته 

 م.ثریایی 

 د.اصغریان 

 گ. فیزیک  2فیزیک 

 1400ورودی 
 پایگاه داده ها   2آز. فیزیک  

 آز. مدار منطقی 

 د. شجاع 

 گروه برق 

   گروه برق  الکتریکی و ا...آز.مدارهای  د.اصغریان  ها طراحی الگوریتم

 د. شجاع  2مهندسی نرم افزار  زاده م. تقی  هوش مصنوعی  م. تقی زاده  هوش مصنوعی   د.پورمحمد  ها ها و سیستملسیگنا 99ورودی 

        د. باقرزاده  یادگیری ماشین   کامپیوترمعماریآز.  98ورودی 

 افزار ارشد نرم
 د.یوسفی  سازی نظریه بهینه

 پردازش موازی 

 امنیت شبکه 

 د.شریفی 

 د.اصغریان 

 د.تاجبخش  کاوی جستجوووبموتورهای د. باقرزاده  کاوی داده   د. باقرزاده  های حجیمتحلیل داده

   د.یوسفی  های سیاروبیسیم شبکه  د.شریفی  رایانش ابری  ارشد شبکه 

ک
ی

به 
شن

 

   گ. ریاضی  1ریاضی   د.اصغریان  برنامه نویسی پیشرفته  گ. فیزیک  2فیزیک  گ. ریاضی  2ریاضی  1401ورودی 

 م.عباسیان  ساختمان داده  م.عباسیان  ساختمان داده     گ. ریاضی  معادالت دیفرانسیل  د.صباحی جبر خطی  1400ورودی 

 د. شجاع  طراحی زبانهای برنامه نویسی     گروه برق  آز. معماری کامپیوتر  د. یوسفی  روش پژوهش و ارائه    99ورودی 

   د.تاجبخش  برنامه نویسی دستگاه سیار   د.تاجبخش  انتقال داده  د. باقرزاده  یادگیری ماشین  د.شریفی  مبانی رایانش ابری  98ورودی 

 افزار ارشد نرم
 د.یوسفی  سازی نظریه بهینه

 پردازش موازی 

 امنیت شبکه 

 د.شریفی 

 د.اصغریان 

 د.تاجبخش  کاوی جستجوووبموتورهای د. باقرزاده  داده کاوی   د. باقرزاده  های حجیمتحلیل داده

   د.یوسفی  سیاروبیسیم های شبکه  د.شریفی  رایانش ابری  ارشد شبکه 

به
شن

دو
 

 گ. ریاضی  1ریاضی  م.ثریایی  مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی       د. شجاع  ریاضی گسسته  1401ورودی 

   شجاع د.  پایگاه داده ها   نژاد د.عالی معماری کامپیوتر  نژاد د.عالی معماری کامپیوتر    1400ورودی 

 99ورودی 
 طراحی زبانهای برنامه نویسی  د.پورمحمد  ها ها و سیستملسیگنا

 آز. ریزپردازنده 

 د. شجاع 

 گروه برق 

 د. شجاع  2نرم افزار مهندسی       

            98ورودی  

سه
به 

شن
 

   گ. ریاضی  1ریاضی     د.اصغریان  برنامه نویسی پیشرفته  گ. ریاضی  2ریاضی  1401ورودی 

 زاده قاسمم.  نظریه زبانها و ماشین ها  زاده م. قاسم نظریه زبانها و ماشین ها   د.اصغریان  ها طراحی الگوریتم گ. ریاضی  معادالت دیفرانسیل  د.صباحی جبر خطی  1400ورودی 

        گروه برق  ...ا آز. مدارهای الکتریکی و  آز. مدار منطقی  99ورودی 

 م. نصراله پور  آز. پایگاه داده     د.تاجبخش  برنامه نویسی دستگاه سیار  د.تاجبخش  انتقال داده  د.شریفی  مبانی رایانش ابری  98ورودی 

به 
شن

هار
چ

 

            1401ورودی 

            1400ورودی 

            99ورودی 

            98ورودی 


