
 به نام خدا

1400-1401 نیمسال یکمـ مهندسي کامپیوترو تحصیالت تکمیلي  يکارشناس یهادوره ینظر ایهدرسبرنامه   

 16:30  18 15  16:30 13:30  15 10:45 - 12:15 9:15 - 10:45 7:45 - 9:15 مقطع روز هفته

 شنبه

 کارشناسي

 (30)د. زرندی() معماری کامپیوتر اصلي

 (60()د. زینلي) 1گ نویسيبرنامه کامپیوترو مباني

 (60)د. ممتازپور() 1گ مدارهای الکتریکي و الکترونیکي

 (50)د. میبدی() هاها و ماشیننظریه زبان

 (60()د. زینلي)2گ نویسيبرنامه کامپیوترو مباني

 (60)د. ممتازپور()2گ مدارهای الکتریکي و الکترونیکي

 (40()عدالتم. ) برنامه نویسي پیشرفته

 (60()شهرضا)د.  1ها گها و الگوریتمساختمان داده

 (30()د. چهرقانيریاضیات گسسته )

 (60()جوادی)د.  1 گ های عاملسیستم

 (80)د.کلباسي() 1گ 1مهندسي نرم افزار

 و پژوهش روش

           ارائه

(18:30-16:30 )

 (30فابخش()ص)د. 

 بسته
 (50)افزار(رزازی()نرمها )د. اصول طراحي کامپایلر

 (70()شبکه()م. الوانينویسي وب )برنامه
 (70() هوش()د. مزلقانيکاوی )داده

 (70()افزارنرم آبادی() هوش و)د. نیک اطالعاتبازیابي 

 (70()افزارپایگاه داده )د. ممتازی()نرم

 (70مباني امنیت اطالعات )د. شهریاری()شبکه()

 (70و هوش() افزارنرم()باقری)د.  1گ الگوریتم  طراحي

 (50انتقال داده )د. صادقیان()شبکه()

 (50()افزار()نرمد. طارمي راد) 2افزارمهندسي نرم

 (60)(سیستمابری )د. جوادی()شبکه و رایانش مباني 

 (60های سیار )د. شهرضا()شبکه()نویسي دستگاهبرنامه

 

 شهریاری()رایانش امن(مفاهیم پیشرفته در رایانش امن )د.  تکمیلي

 یادگیری ماشین آماری )د. نیک آبادی()هوش(

 امنیت شبکه )د. خرسندی()رایانش امن(

 )معماری(های عامل پیشرفته )د. جوادی(سیستم

 افزار(سازی هندسي )د. رزازی()نرمطراحي و مدل

 فرایندهای تصادفي )د. مزلقاني()هوش(

 پور()هوش(گفتارپردازی رقمي )د. همایون

 افزار(پایگاه داده پیشرفته )د. باقری()نرم

 رمزنگاری کاربردی )د. صادقیان()رایانش امن(

 )د. ممتازی()هوش( مباحث پیشرفته در بازیابي اطالعات

 های کامپیوتری پیشرفته )د. خرسندی()شبکه(شبکه

 افزار(ها )د. عبداهلل زاده()نرممهندسي نیازمندی

  فهم زبان )د. زینلي()هوش(

 یکشنبه

 کارشناسي

  اصلي

 (60()د. صدیقي) 1گ مدارهای منطقي

 (60)د. زرندی() 2گ های عاملسیستم

 (50( )د. صبائيهای کامپیوتری )شبکه

 (60()الزمانيد. صاحب) 2گ مدارهای منطقي

 (50()ناظرفرد )د. جبر خطي کاربردی

 (60)د. فربه() 1گ-زپردازندهیر

 (40)د. دهقان(()13-15) 1گ زبان تخصصي

 (60)د. فربه() 2گ-زپردازندهیر

 (60()د. ناظرفرد) 2گ ها ها و الگوریتمساختمان داده

 (40)(ناميد. ()15-17) 2گ زبان تخصصي
 

  بسته
 (50( )سیستمو  و هوش شبکه )د. راستي() 1گها سیستمها و سیگنال

 (30الزماني()پذیر )د. صاحبهای دیجیتال برنامهطراحي سیستم

(70هوش محاسباتي )د. عبادزاده()هوش()مباني   

(50()ه()شبکراستي)د.  اینترنت اشیا  

 (70)د. جوانمردی() هوش() مصنوعي مباني و کاربردهای هوش

 (50()افزارنویسي )د. فالح()نرمهای برنامهزبان

 (50( )سیستمو  و هوش شبکه)د. رحمتي() 2گها سیستمها و سیگنال

 (70و هوش()نرم ()جوانمردی)د.  2گ الگوریتم طراحي
 

 تکمیلي
 سیم  )د. راستي( )شبکه(های بيشبکه

 )د. زرندی()معماری( پذیریآزمون و آزمون

 

 های عصبي )د. صفابخش( )هوش(شبکه

 افزار(های توزیعي )د.کلباسي()نرمسیستم

 بینایي ماشین )د. صفابخش(

 شناسایي الگو )د. رحمتي()هوش(

 شبکه )د. صبائي( )شبکه(های معماری افزاره

 )د. صدیقي()معماری( های نهفتهسیستم

 افزار(افزار )نرمالگوها در مهندسي نرم

 یادگیری ماشین )د. ناظرفرد()هوش(

 افزار(های پیچیده )د. چهرقاني()نرمشبکه

 پردازش تکاملي )د. عبادزاده()هوش(

 نظریه بازی )د. فالح()رایانش امن(

 افزار()د.کلباسي()نرمهای توزیعي سیستم

 پیشرفته )د. فربه()معماری(کامپیوتر معماری 

. )دتحلیل برنامه 

 افزار(فالح()نرم

 دوشنبه

 کارشناسي

 (30)د. زرندی() معماری کامپیوتر اصلي

 (60()د. زینلي) 1گ نویسيبرنامه کامپیوترو مباني

 (60)د. ممتازپور() 1گ مدارهای الکتریکي و الکترونیکي

 (50)د. میبدی() هاها و ماشینزباننظریه 

 (60()د. زینلي) 2گ نویسيبرنامه کامپیوترو مباني

 (60)د. ممتازپور() 2گ مدارهای الکتریکي و الکترونیکي

 (40()م. عدالت) برنامه نویسي پیشرفته

 (60()شهرضا)د.  1گ ها ها و الگوریتمساختمان داده

 (30()د. چهرقانيریاضیات گسسته )

 (60()جوادی)د.  1گ های عاملسیستم

  (80)د.کلباسي() 1گ 1مهندسي نرم افزار

 بسته
 (50افزار()ها )د. رزازی()نرماصول طراحي کامپایلر

 (70()شبکه()م. الوانينویسي وب )برنامه
 (70() هوش()د. مزلقانيکاوی )داده

 (70()افزارنرم آبادی() هوش و)د. نیک اطالعاتبازیابي 

 (70()افزار)د. ممتازی()نرم پایگاه داده

 (70مباني امنیت اطالعات )د. شهریاری()شبکه()

 (70و هوش() افزارنرم()باقری)د.  1گ الگوریتم  طراحي

 (50انتقال داده )د. صادقیان()شبکه()

 (50()افزار()نرمد. طارمي راد) 2افزارمهندسي نرم

 (60)(سیستمابری )د. جوادی()شبکه و رایانش مباني 

 (60های سیار )د. شهرضا()شبکه()نویسي دستگاهبرنامه

 

 مفاهیم پیشرفته در رایانش امن )د. شهریاری()رایانش امن( تکمیلي

 یادگیری ماشین آماری )د. نیک آبادی()هوش(

 امنیت شبکه )د. خرسندی()رایانش امن(

 های عامل پیشرفته )د. جوادی()معماری(سیستم

 افزار()د. رزازی()نرمسازی هندسي طراحي و مدل

 فرایندهای تصادفي )د. مزلقاني()هوش(

 پور()هوش(گفتارپردازی رقمي )د. همایون

 افزار(پایگاه داده پیشرفته )د. باقری()نرم

 رمزنگاری کاربردی )د. صادقیان()رایانش امن(

 مباحث پیشرفته در بازیابي اطالعات )د. ممتازی()هوش(

 )د. خرسندی()شبکه(های کامپیوتری پیشرفته شبکه

 افزار(ها )د. عبداهلل زاده()نرممهندسي نیازمندی

 فهم زبان )د. زینلي()هوش(

 معماری کامپیوتر پیشرفته )د. فربه()معماری(

 شناسایي الگو )د. رحمتي()هوش(

سمینار )د. 

صفابخش()هوش و 

 رایانش امن(

(18:30-16:30) 

 هشنبسه

 کارشناسي

 (40)د. کرابي(()8-10) 3گ-زبان تخصصي اصلي

 (60)د. صدیقي() 1گ مدارهای منطقي

 (60)د. زرندی() 2گ های عاملسیستم

 (50( )د. صبائيهای کامپیوتری )شبکه

 (60()الزمانيد. صاحب) 2گ مدارهای منطقي

 (50()ناظرفرد )د. جبر خطي کاربردی

 (60)د. فربه() 1گ زپردازندهیر

  (60()د. ناظرفرد) 2گ ها ها و الگوریتمدادهساختمان  (60)د. فربه() 2گ زپردازندهیر

  بسته
(50( )سیستمو  و هوش شبکه )د. راستي() 1گها سیستمها و سیگنال  

(30الزماني()پذیر )د. صاحبهای دیجیتال برنامهطراحي سیستم  

(70مباني هوش محاسباتي )د. عبادزاده()هوش()  

(50()ه()شبکراستي)د.  اینترنت اشیا  

 (70کاربردهای هوش مصنوعي )د. جوانمردی() هوش()مباني و 

 (50()افزارنویسي )د. فالح()نرمهای برنامهزبان

 (50( )سیستمو  و هوش شبکه)د. رحمتي() 2گها سیستمها و سیگنال

 (70و هوش()نرم ()جوانمردی)د.  2گ الگوریتم طراحي
 

 تکمیلي
 سیم  )د. راستي( )شبکه(های بيشبکه

 )د. زرندی()معماری( پذیریآزمونآزمون و 
 های عصبي )د. صفابخش( )هوش(شبکه

 بینایي ماشین )د. صفابخش(

 شناسایي الگو )د. رحمتي()هوش(

 های شبکه )د. صبائي( )شبکه(معماری افزاره

 )د. صدیقي()معماری( های نهفتهسیستم

 افزار(افزار )نرمالگوها در مهندسي نرم

 ناظرفرد()هوش(یادگیری ماشین )د. 

 افزار(های پیچیده )د. چهرقاني()نرمشبکه

 افزار(ها )د. عبداهلل زاده()نرممهندسي نیازمندی

 پردازش تکاملي )د. عبادزاده()هوش(

 نظریه بازی )د. فالح()رایانش امن(

 افزار(های توزیعي )د.کلباسي()نرمسیستم

 پیشرفته )د. فربه()معماری(کامپیوتر معماری 

برنامه )د. تحلیل 

 افزار(فالح()نرم

-سمینار )د. صاحب

الزماني()معماری و 

        شبکه(

(18:30-16:30) 



 چهارشنبه

  ) ( 2گ و الکترونیکي مدارهای الکتریکيیار تدریس )؟( 1گ مدارهای الکتریکي و الکترونیکيیار تدریس (م. کردی) 2گ مدارهای منطقيیار تدریس (م. کردی) 1گ مدارهای منطقيیار تدریس  کارشناسي

 سیم  )د. راستي( )شبکه(های بيشبکه تکمیلي

 (9-11)افزار(نرم) سمینار )د. میبدی(

 یادگیری ماشین )د. ناظرفرد()هوش(

 امنیت شبکه )د. خرسندی()رایانش امن(

 های نهفته )د. صدیقي()معماری(سیستم
 رمزنگاری کاربردی )د. صادقیان()رایانش امن(

 های کامپیوتری پیشرفته )د. خرسندی()شبکه(شبکه

 های عامل پیشرفته )د. جوادی()معماری(سیستم

 مفاهیم پیشرفته در رایانش امن )د. شهریاری()رایانش امن( 

 افزار(پایگاه داده پیشرفته )د. باقری()نرم

 

 

 ها: کلید رنگ

 است. های یک ترم با رنگي نزدیک به رنگ مربوط به آن ترم مشخص شدههای اصلي نزدیک به درسو درس با سبزپنجم ترم ، با رنگ آبي سومترم ، ایقهوهبا رنگ اول ترم های درس ،کارشناسياصلي دوره های در درس

است. همچنین،  خص شدهمش روشن ایبا رنگ قهوههای کامپیوتری بسته سیستم، و بسته شبکه با رنگ خردلي ،تیرهافزار با رنگ آبي بسته نرم ،بسته هوش با رنگ بنفشهای های تخصصي دوره کارشناسي، درسهای مربوط به بستهدر درس

 هایي که در دو بسته تخصصي مشترک هستند با ترکیب رنگ مربوط به آن دو بسته مشخص شده است.درس


