ایام هفته

برنامه هفتگی دانشکده مهندسی کامپیوتر کلیه مقاطع نیمسال دوم 1396-97
7/30-9
شبکه های کامپیوتری

9-10/30
د -خانمیرزا

205

ریاضیات گسسته
مبانی بینایی
مدارالکتریکی1

شنبه
یکشنبه

شبکه های چندرسانه ای
نظریه زبان هاوماشین ها
پایگاه داده ها
ریاضی(2گروه)51
ریاضی(2گروه)52
مدارهای منطقی

ارزیابی کارایی سیستم کامپیوتری

ریزپردازنده وزبان اسمبلی

206
د -درمانی
د -ناصرشریف 206
205
د -فرضی
208
د-ملک
209
د-مقدم فر
207
د-خانمیرزا

د -مالیی
د -رودکی

204
209

دوشنبه

معماری سیستم های موازی د -موسوی نیا
د -ناصرشریف 206
نظریه زبان هاوماشین ها
 205طراحی کامپیوتری سیستم دیجیتال
د -فرضی
پایگاه داده ها
 208مبانی هوش محاسباتی(برق)
د-ملک
ریاضی(2گروه)51
فیزیک(2گروه)55
209
د-مقدم فر
ریاضی(2گروه)52
ریاضی(2گروه)54
د -خانمیرزا 207
مدارهای منطقی
ریاضی(2گروه)53
سیگنال هاوسیستم ها(برق)
داده کاوی پیشرفته
ارزیابی کارایی سیستم کامپیوتری
 204طراحی سیستمهای کم مصرف
د -مالیی
مبانی بینایی
205
د-خانمیرزا
شبکه های کامپیوتری
 209هم طراحی سخت افزارونرم افزار
د -رودکی
ریزپردازنده وزبان اسمبلی
فارسی(گروه)55
213
د -کاملی
دانش خانواده و جمعیت()53
دانش خانواده وجمعیت()54
طراحی الگوریتم

سه شنبه
چهارشنبه

شبکه های چندرسانه ای
معماری سیستم های موازی

د -درمانی
د -موسوی نیا

د -خواسته
ریاضییات گسسته
205
د -خواسته
د -سبط
آمارواحتمال مهندسی
د -نصیحت کن 212
د -صدیقیان
اصول طراحی کامپایلر
د -میرطاهری 302
د -علیزاده
ساختمان داده
ریزپردازنده وزبان اسمبلی(برق) د -درمانی

د -نیک انجام 204
پردازش تکاملی
اصول وکاربردهای اینترنت اشیا د -ده یادگاری 203
د -نیک انجام 206
طراحی الگوریتم
طراحی کامپیوتری سیستم دیجیتال د -حسینی نژاد 301
مبانی هوش محاسباتی(برق) د -تشنه لب 207
212
افضل زاده
فیزیک(2گروه)55
208
د -ملک
ریاضی(2گروه)54
209
د -مقدم فر
ریاضی(2گروه)53
سیگنال هاوسیستم ها(برق) د -دلیرروی فرد 210
201
د -احمدی
داده کاوی پیشرفته
203
د -رودکی
طراحی سیستمهای کم مصرف
205
د -خواسته
ریاضییات گسسته
د -میرطاهری 302
مدارالکتریکی1
هم طراحی سخت افزارونرم افزار
303
د -رودکی

پردازش تکاملی
 203اصول وکاربردهای اینترنت اشیا

206
203

10/30-12

د -نیک انجام
د -ده یادگاری
د -نیک انجام
د -حسینی نژاد
د -تشنه لب
افضل زاده
د -ملک
د -مقدم فر
د -دلیرروی فرد
د -احمدی
د -رودکی
د -نصیحت کن
د -رودکی
د -سلمانی نژاد
د -کاملی

مدل های گرافی احتماالتی
ریاضیات مهندسی
معماری کامپیوتر
مهندسی اینترنت
فیزیک(2گروه)56

الگودرمهندسی نرم افزار
شناسایی الگو
ریاضییات گسسته
آمارواحتمال مهندسی
اصول طراحی کامپایلر
ساختمان داده

13:30 - 15:30
205
302
209
206
212

د -نصیحت کن 202
213
د -توکلی
د -ده یادگاری 205
د -زمانیان 206
د -افضل زاده 212

15:30 - 17:30
د-علوم

د -نوروزی زاده
زبان خارجه
209
د -محبی
سیگنال ها وسیستم ها
سیستم های کنترل خطی(برق) د -حیرانی نوبری 207
اندیشه اسالمی(2گروه )53د -کرمانی نژاد 304
د -منصوری 210
اندیشه اسالمی(1گروه)57

د -تدین
امنیت شبکه
د -دادخواه
پردازش زبانهای طبیعی
د -صدیقیان
سمینار(نرم افزار)
د -نکویی
معادالت دیفرانسیل
د -خادم
معادالت دیفرانسیل
د -فرضی
سیستم های عامل
هوش مصنوعی وسیستم خبره د -نیک انجام
د -سیاح
تفسیرموضوعی قران()55

205
203
204
301
211
206
207
204

د -نوروزی زاده
د -اثنی عشری 212
د -دلربایی 303
د -نصیحت کن 208
د -منصوری 210
د -کرمانی نژاد 304

سمینار(الکترونیک-معماری-شبکه) د-موسوی نیا 201
206
د -فرضی
پایگاه داده پیشرفته
د -خواسته 207
یادگیری تقویتی
د -اثنی عشری 207
برنامه سازی پیشرفته
208
د -زمانیان
برنامه سازی پیشرفته
205
د -احمدی
طراحی الگوریتم
الکترونیک دیجیتال وطراحی د -ده یادگاری 206
تفسیرموضوعی نهج البالغه()51
213
د -سیاح

د -اثنی عشری  209مجموعه هاوسیستمهای فازی(برق) د -تشنه لب 304
د -ناصرشریف  301معماری پردازنده های اختصاصی(برق) د-حسینی نژاد 205
تحلیل وطراحی سیستم ها د -اثنی عشری
د -خواسته 205
د -دادخواه
مبانی کامپیوتروبرنامه سازی
302
د -سبط
د -موسوی نیا
طراحی مدارهای واسط
د -صدیقیان 209
آشنایی باارزشهای دفاع مقدس( )51د -شکارچی
د -علیزاده 212

ساعت فرهنگی

204
201
301
د -نکویی
معادالت دیفرانسیل
213
206
211
د -خادم
معادالت دیفرانسیل
205
301
206
د -فرضی
سیستم های عامل
206
207
 212هوش مصنوعی وسیستم خبره د-نیک انجام 207
212
208
209
210
الگودرمهندسی نرم افزار د -اثنی عشری  209مجموعه هاو سیستمهای فازی(برق) د -تشنه لب 304
201
د -ناصرشریف  301معماری پردازنده های اختصاصی(برق) د-حسینی نژاد 205
شناسایی الگو
203
209
د -محبی
سیگنال ها وسیستم ها
212
 205ریزپردازنده وزبان اسمبلی(برق) د -درمانی
د -سلمانی نژاد  209سیستم های کنترل خطی(برق) د -حیرانی نوبری 207
فارسی(گروه)55
212
211
د -احمدی
روش پژوهش وارائه
205
مبانی بینایی(کارگاه)
209
212
د -یگانه
آیین زندگی(گروه)52
207
د -امامی
 213انقالب اسالمی وریشه ها()56
302
د -امامی
تاریخ امامت(گروه)58
302
د -کاملی
دانش خانواده وجمغیت()58
205
د -تدین
امنیت شبکه
203
د -دادخواه
پردازش زبانهای طبیعی
د -ناصرشریف 203
سمینار(هوش مصنوعی)
مدل های گرافی احتماالتی
ریاضیات مهندسی
معماری کامپیوتر
مهندسی اینترنت
فیزیک(2گروه)56

زبان خارجه
تحلیل وطراحی سیستم ها
زبان تخصصی
ساختاروزبان کامپیوتر
اندیشه اسالمی(2گروه)52
اندیشه اسالمی(1گروه)52

د-علوم

د -نصیحت کن
د -توکلی
د -ده یادگاری
د -زمانیان
د -افضل زاده

سمینار

212
208
207
209

206
د -فرضی
پایگاه داده پیشرفته
د -اثنی عشری 207
برنامه سازی پیشرفته
208
د -زمانیان
برنامه سازی پیشرفته
205
د -احمدی
طراحی الگوریتم
الکترونیک دیجیتال وطراحی د -ده یادگاری 206
213
د -امامی
انقالب اسالمی وریشه ها()57

د -نصیحت کن 211
ساختاروزبان کامپیوتر
د -دادخواه 208
مبانی کامپیوتروبرنامه سازی
د -موسوی نیا 207
طراحی مدارهای واسط

یادگیری تقویتی

د -خواسته

303

