
 به نام خدا

1400-0114 دومـ ترم مهندسي کامپیوترو تحصیالت تکمیلي  يکارشناس یهادوره ینظر ایهدرسبرنامه   

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

16:30 

 شنبه

 کارشناسي

 اصلي

 (40)م. الواني()1گ-نویسيبرنامه کامپيوترو مباني

 (55( )مریعا)م.  1ها گها و ماشيننظریه زبان

 (40ها )د. شهرضا()ها و الگوریتمساختمان داده

 (55)د. ميبدی() 2گ هاها و ماشيننظریه زبان

 (40()م. ورمزیاریمدارهای الکتریکي و الکترونيکي )

 (50)د. کلباسي( ) 1برنامه نویسي پيشرفته گ

 (55()د. مزلقاني) 1جبرخطي کاربردی گ

 (40()د. نظریاني) 1افزارمهندسي نرم

 (50( )زینلي)د.  2برنامه نویسي پيشرفته گ

 (60)د. صادقيان() 1های کامپيوتری گشبکه

 (55()چهرقاني)د.  2جبرخطي کاربردی گ

 (40()جوادیعامل )د.  هایسيستم

 و پژوهش روش

-18:30) 1گ-ارائه

()د. 16:30

 (30صفابخش()

 بسته
و  97()نرم رزازیها )د. اصول طراحي کامپایلر

98()50) 

 (50()97ای بر بيوانفورماتيک )د. زینلي( )هوش مقدمه

 (40()97( )نرم ؟)افزار آزمون نرم

و  97شبکه ای )د. خرسندی()های چندرسانهسيستم

98()50) 

 (60()97 نرمهوش و آبادی())د. نيک اطالعاتبازیابي 

 (60()99و  98()شهریاری)د.  هاپایگاه دادهاصول طراحي 

 (50()98و  97()شبکه م. الوانينویسي وب )برنامه

 (45()99و  98()باقری)د.  1گ هاالگوریتم طراحي

 (60()99و  98ممتازی())د.  هاپایگاه دادهاصول طراحي 

 (50)(97)(سيستم ()شبکه جوادی)د.  رایانش ابریمباني 

 (45()99و  98()د. شهرضا) 2گ هاالگوریتم طراحي

 (40()97)د. عبداهلل زاده()نرم  2افزارنرم مهندسي

 (40ای )د. ممتازپور()هستهنویسي چندبرنامه
 

 داده )د. شهریاری()رایانش امن(امنيت پایگاه تکمیلي

 آبادی()هوش(های احتماالتي گرافي )د. نيکمدل

 سازی )د. مزلقاني()هوش(بهينه

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

 ای )د. شهرضا()شبکه(های چندرسانهشبکه

 پردازش آماری زبان طبيعي )د. ممتازی()هوش(

 های امنيتي )د. صادقيان()رایانش امن(پروتکل

 های کامپيوتری )د. خرسندی()شبکه(طراحي شبکه

 افزار(زاده()نرموسيع )د. عبداهللاسقيافزاری مهای نرمسيستم

 ممتازپور()معماری()د.  پردازش موازی

 تبدیل متن به گفتار )د. همایونپور و د. زینلي()هوش(

 افزار(های پيشرفته )د. باقری()نرمالگوریتم
 

 يکشنبه

 کارشناسي

 (55)د. زرندی( )1گ معماری کامپيوتر  اصلي

 (55( )فربه)د..  2گ معماری کامپيوتر

 (60()صبائي)د.  2های کامپيوتری گشبکه

 (40()زمانيصاحبد. مدارهای منطقي )

 (50)د. فالح( ) 1ریاضيات گسسته گ

 (40ریزپردازنده و زبان اسمبلي )د. فربه()

 (50()د. فالح) 2ریاضيات گسسته گ

 (30)(15-17)(د. دهقان) 1زبان تخصصي گ

 و پژوهش روش

-18:30) 2گ-ارائه

()د. 16:30

 (30صفابخش()

تدریسيار گسسته 

 (افشانم. دامن) 1گ

 (50کار نوپا )م. قنادپور()وکسبتوسعه  بسته
 (50)(99و  98))د. رحمتي(  1گها سيستمها و سيگنال

 (40طراحي مدارهای واسط )د. صدیقي()

 (50)(98و  97)هوش  (جوانمردی)د.  اصول علم ربات

 (50()97ینترنت اشيا )د. راستي()شبکه مباني ا

 )50()99و98()د. جوانمردیمباني و کاربردهای هوش مصنوعي )

 (50)(97)هوش کاوی )د. ناظرفرد(داده

 (50()98مباني هوش محاسباتي )د. عبادزاده()هوش

 (40درنگ )د. فربه( )های نهفته و بيسيستم

ها سيستمها و سيگنال

( چيم. ترمه) 2گ

 (60()99و  98)

 تکمیلي
 های مطمئن )د. زرندی()معماری(طراحي سيستم

 سيم پيشرفته )د. راستي()شبکه(های بيشبکه

 های عصبي )د. صفابخش()هوش(شبکه

 زماني()معماری(های قابل بازپيکربندی)د. صاحبسيستم

 های کامپيوتری )د. صبائي()شبکه(ارزیابي کارایي شبکه

 )د. ناظرفرد( کاربردی یادگيری ماشين

 یادگيری تقویتي عميق )د. عبادزاده()هوش(

 های عصبي )د. صفابخش()هوش(مباحث پيشرفته در شبکه

 ()معماری(صدیقي)د.  های دیجيتالسنتز سيستم

 پردازش تصویر )د. رحمتي()هوش(

 های حجيم )د. چهرقاني()نرم و هوش(داده

 

 افزار(رایانش ابری )د. کلباسي()نرم

 

های صوری در روش

امنيت اطالعات )د. 

 فالح()رایانش امن(

 

 

 دوشنبه

 کارشناسي

 اصلي

 (40)م. الواني()1گ-نویسيبرنامه کامپيوترو مباني

 (55)م. عامری( ) 1ها گها و ماشيننظریه زبان

 (40ها )د. شهرضا()ها و الگوریتمساختمان داده

 (55)د. ميبدی() 2گ هاها و ماشيننظریه زبان

 (40()م. ورمزیاریمدارهای الکتریکي و الکترونيکي )

 (50)د. کلباسي( ) 1برنامه نویسي پيشرفته گ

 (55()د. مزلقاني) 1کاربردی گجبرخطي 

 (40())د. نظریاني 1افزارمهندسي نرم

 (50( )زینلي)د.  2برنامه نویسي پيشرفته گ

 (60)د. صادقيان() 1های کامپيوتری گشبکه

 (55()چهرقاني)د.  2جبرخطي کاربردی گ

 (40()جوادیعامل )د.  هایسيستم
 

 بسته
و  97ها )د. رزازی()نرم اصول طراحي کامپایلر

98()50) 

 (50()97ای بر بيوانفورماتيک )د. زینلي( )هوش مقدمه

 (40()97( )نرم ؟)افزار آزمون نرم

و  97شبکه ای )د. خرسندی()های چندرسانهسيستم

98()50) 

 (60()97 نرمهوش و آبادی())د. نيک اطالعاتبازیابي 

 (60()99و  98()شهریاری)د.  هاپایگاه دادهاصول طراحي 

 (50()98و  97نویسي وب )م. الواني()شبکه برنامه

 (45()99و  98()باقری)د.  1گ هاالگوریتم طراحي

 (60()99و  98ممتازی())د.  هاپایگاه دادهاصول طراحي 

 (50)(97)(سيستم ()شبکه جوادی)د.  رایانش ابریمباني 

 (45()99و  98()د. شهرضا) 2گ هاالگوریتم طراحي

 (40()97عبداهلل زاده()نرم )د.  2افزارمهندسي نرم

 (40ای )د. ممتازپور()هستهنویسي چندبرنامه
 

 داده )د. شهریاری()رایانش امن(امنيت پایگاه تکمیلي

 آبادی()هوش(های احتماالتي گرافي )د. نيکمدل

 سازی )د. مزلقاني()هوش(بهينه

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

 ای )د. شهرضا()شبکه(چندرسانههای شبکه

 پردازش آماری زبان طبيعي )د. ممتازی()هوش(

 های امنيتي )د. صادقيان()رایانش امن(پروتکل

 های کامپيوتری )د. خرسندی()شبکه(طراحي شبکه

 افزار(زاده()نرموسيع )د. عبداهللافزاری مقياسهای نرمسيستم

 )د. ممتازپور()معماری( پردازش موازی

 تبدیل متن به گفتار )د. همایونپور و د. زینلي()هوش(

 افزار(های پيشرفته )د. باقری()نرمالگوریتم
 



 شنبهسه

 کارشناسي

 (55)د. زرندی( )1گ معماری کامپيوتر  اصلي

 (55( ))د.. فربه 2گ معماری کامپيوتر

 (60()صبائي)د.  2های کامپيوتری گشبکه

 (40()زمانيد. صاحبمدارهای منطقي )

 (50)د. فالح( ) 1ریاضيات گسسته گ

 (40ریزپردازنده و زبان اسمبلي )د. فربه()

 (50()د. فالح) 2ریاضيات گسسته گ

 (30)(15-17)(د. نامي) 2زبان تخصصي گ

 و پژوهش روش

-18:30) 3گ-ارائه

()د. 16:30

 (30صفابخش()

تدریسيار گسسته 

 (افشانم. دامن) 2گ

 (50قنادپور() کار نوپا )م.وتوسعه کسب بسته
 (50)(99و  98))د. رحمتي(  1گها سيستمها و سيگنال

 (40طراحي مدارهای واسط )د. صدیقي()

 (50)(98و  97)هوش  (جوانمردی)د.  اصول علم ربات

 (50()97مباني اینترنت اشيا )د. راستي()شبکه 

 )50()99و98()د. جوانمردیمباني و کاربردهای هوش مصنوعي )
 (50()97ناظرفرد()هوش کاوی )د. داده

 (50()98مباني هوش محاسباتي )د. عبادزاده()هوش

 (40درنگ )د. فربه( )های نهفته و بيسيستم

ها سيستمها و سيگنال

( چيم. ترمه) 2گ

 (60()99و  98)

 های مطمئن )د. زرندی()معماری(طراحي سيستم تکمیلي

 سيم پيشرفته )د. راستي()شبکه(های بيشبکه

 های عصبي )د. صفابخش()هوش(شبکه

 زماني()معماری(بازپيکربندی)د. صاحبهای قابل سيستم

 های کامپيوتری )د. صبائي()شبکه(ارزیابي کارایي شبکه

 یادگيری ماشين کاربردی )د. ناظرفرد(

 یادگيری تقویتي عميق )د. عبادزاده()هوش(

 های عصبي )د. صفابخش()هوش(مباحث پيشرفته در شبکه

 های دیجيتال )د. صدیقي()معماری(سنتز سيستم

 تصویر )د. رحمتي()هوش( پردازش

 های حجيم )د. چهرقاني()نرم و هوش(داده

 

 افزار(رایانش ابری )د. کلباسي()نرم

 

های صوری در روش

امنيت اطالعات )د. 

 فالح()رایانش امن(

 

 

 چهارشنبه
       کارشناسي

       تکمیلي

 

 ها: کليد رنگ

 است. های یک ترم با رنگي نزدیک به رنگ مربوط به آن ترم مشخص شدههای اصلي نزدیک به درسو درس با سبز ششمترم ، با رنگ آبي چهارمترم ، با رنگ قرمز دومترم های درس ،کارشناسياصلي دوره های در درس

است. همچنين،  مشخص شده روشن ایهای کامپيوتری با رنگ قهوهبسته سيستم، و بسته شبکه با رنگ خردلي ،افزار با رنگ آبي سيربسته نرم ،بنفشبسته هوش با رنگ های های تخصصي دوره کارشناسي، درسهای مربوط به بستهدر درس

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

 


