ایام هفته

برنامه هفتگی اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر برای کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال اول 1397-98
7/30 - 9

9 - 10/30

شبکه های بی سیم
ارزیابی کارایی سیستم
ریاضی 1
معادالت دیفرانسیل (برق)
احتمال مهندسی (برق)

د-درمانی
د-تارخ
د -ملک
د -نکویی
د -بیگی

302
201
213
303
212

فشرده سازی اطالعات
مبانی کامپیوتر(فوق العاده)
سیستم های عامل
اصول رباتیکز

د -رودکی
د -خانمیرزا
د -موسوی نیا

203
206
212
303

د -خواسته
د -تارخ
د -ملک
د-نکوئی
د -بیگی

202
201
213
303
212

شنبه

سیستم های عامل
معماری کامپیوتر
ریاضیات مهندسی (برق)

د-خانمیرزا
د-ناصرشریف
د -توکلی

209
205
303
210

 212مبانی کامپیوتروبرنامه سازی د-نیک انجام
 209مبانی کامپیوتروبرنامه سازی د-نصیحت کن
د -فرضی
ساختمان داده ها
206
هم طراحی سخت افزار و نرم افزار
د -رودکی
سیستم های نهفته و بی درنگ د -ده یادگاری سمینار
213
د -محبی
سیگنال ها و سیستم ها (برق)
206
د -اخباری
احتمال مهندسی(برق)
211
د -زندی
مدارهای منطقی (برق)

یکشنبه
دوشنبه

تحلیل ها و سیستم های داده حجیم

سه شنبه

ارزیابی کارایی سیستم
ریاضی 1
معادالت دیفرانسیل (برق)
احتمال مهندسی (برق)

201
د -صدیقیان
رایانش ابری
213
د -ملک
ریاضی 1
209
د -رضایی
فیزیک 1
302
د -قاسمی
شبکه های کامپیوتری
طراحی کامپیوتری سیستم دیجیتال د -حسینی نژاد 303
207
د -توسلی
مدارالکتریکی( 1برق)

رایانش ابری
ریاضی 1
فیزیک 1
شبکه های کامپیوتری
مدارالکتریکی( 1برق)

چهارشنبه

شبکه های بی سیم
تحلیل ها و سیستم های داده حجیم

203
د-رودکی
د -ناصرشریف 208
د -موسوی نیا 303
206
د -توکلی
213
د -کاملی
د -درمانی
د -خواسته

210
205

ساختار و زبان کامپیوتر
الکترونیک دیجیتال و طراحی پرتراکم

سیستم های چند عاملی
ساختمان داده ها
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
مهندسی اینترنت
فیزیک 1
ریاضیات مهندسی (برق)

د -تشنه لب  205شناسایی آماری الگو (برق)
کنترل عصبی شبکه(برق)
د -اثنی عشری  203شبکه های کامپیوتری پیشرفته
معماری نرم افزار
ساختار و زبان کامپیوتر
205
د -فرضی
ساختمان داده ها
افزار
نرم
هم طراحی سخت افزار و
 212الکترونیک دیجیتال و طراحی
د-رودکی
سیستم های نهفته و بی درنگ د -ده یادگاری سمینار تحلیل و طراحی سیستم ها
فارسی عمومی
د -علیقلی زاده 208
فارسی عمومی
211
د -زندی
مدارهای منطقی (برق)
206
د -اخباری
احتمال مهندسی(برق)

طراحی کامپیوتری سیستم دیجیتال (برق)

فشرده سازی اطالعات
معماری کامپیوتر
اصول رباتیکز
ریاضیات مهندسی (برق)
اخالق اسالمی (پسران)

10/30 -12

کنترل عصبی شبکه(برق)
معماری نرم افزار
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
سیگنال ها و سیستم ها (برق)
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

201
د -صدیقیان
213
د -ملک
209
د -رضایی
302
د -قاسمی
د -حسینی نژاد 303
207
د -توسلی

د -تشنه لب 205
د -اثنی عشری 203
د -نیک انجام 209
د -نصیحت کن 205
213
د -محبی
207
د -امامی

13/30-15/30

د -نصیحت کن 301
د -ده یادگاری 304

فارسی عمومی
ریاضیات مهندسی (برق)
اندیشه اسالمی 1

15/30 - 17/30

د -سلمانی نژاد 209
212
د -خادم
د -کرمانی نژاد 208

د -نیک انجام 206
 304هوش مصنوعی و سیستم خبره د -دادخواه
د-احمدی
د -خواسته
نظریه زبانها و ماشینها
208
د-رودکی
کنفرانس
د -اثنی عشری
آزمون نرم افزار
د -زمانیان
209
د-رضایی
آرش احمدی 301
د -تشنه لب
شبکه های عصبی (برق)
طراحی مدارهای پرتراکم (برق) د -حسینی نژاد
د -احمدی
یادگیری ماشین
د-ابریشمی مقدم 210
د -خانمیرزا
د-قاسمی سمینار سیستم های توزیع شده
د-نصیحت کن 301
304
ده یادگاری
د-اثنی عشری 209
د-علیقلی زاده 208

204
207
205

304
202
سمینار

203

فارسی عمومی
مهندسی نرم افزار
زبان تخصصی
ریاضیات مهندسی (برق)
اندیشه اسالمی 2

بازیابی اطالعات پیشرفته
مدارهای منطقی
پایگاه داده ها
برنامه سازی پیشرفته
احتمال مهندسی (برق)
مدارهای منطقی (برق)
بینایی ماشین (برق)
معماری کامپیوتر پیشرفته
سیستم های توصیه گر
روش پژوهش و ارائه
مهندسی نرم افزار
مدارهای الکتریکی ( 1برق)

د -سلمانی نژاد 209
د -صدیقیان 207
د -نصیحت کن 211
212
د -خادم
د -کرمانی نژاد 208

د -فرضی
د -خانمیرزا
د -فرضی
د -زمانیان
د -بسطامی
د -عبدالهی

204
213
207
204
303
208

د -ابریشمی مقدم 203
د -ده یادگاری 301
211
د -دادخواه
208
د -احمدی
د -صدیقیان 207
211
د -جعفری

ساعت فرهنگی

د -نیک انجام آزعایق

سیستم های چند عاملی
د -احمدی
ساختمان داده ها
د-رودکی
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
د -زمانیان
مهندسی اینترنت
د -رضایی
فیزیک 1
ریاضیات مهندسی (برق) د -آرش احمدی

204
 304هوش مصنوعی و سیستم خبره د -دادخواه
207
د -خواسته
نظریه زبانها و ماشینها
208
کنفرانس
د -اثنی عشری 205
آزمون نرم افزار
209
301
د -تشنه لب 304
شبکه های عصبی (برق)
طراحی مدارهای پرتراکم (برق) د -حسینی نژاد 202

شناسایی آماری الگو (برق) د-ابریشمی مقدم 210
شبکه های کامپیوتری پیشرفته د -قاسمی سمینار
تحلیل و طراحی سیستم ها د -اثنی عشری 209
208
د -کاملی
اخالق اسالمی مختلط
د-فریدونیان 211
زبان تخصصی (برق)

یادگیری ماشین
سیستم های توزیع شده
ریاضیات مهندسی (برق)
انقالب اسالمی

د -احمدی
د -خانمیرزا
د -خادم
د -امامی

سمینار

203
212
207

بازیابی اطالعات پیشرفته
ریزپردازنده 2
مدارهای منطقی
پایگاه داده ها
برنامه سازی پیشرفته
مدارهای منطقی (برق)

بینایی ماشین (برق)
معماری کامپیوتر پیشرفته
سیستم های توصیه گر
ریاضیات مهندسی (برق)
مدارالکتریکی ( 1برق)

ریز پردازنده 2

د -فرضی
د -موسوی نیا
د -خانمیرزا
د -فرضی
د -زمانیان
د -عبدالهی

210
204
213
207
204
208

د -ابریشمی مقدم 203
د -ده یادگاری 301
211
د -دادخواه
212
د -خادم
211
د -جعفری

د -موسوی نیا

204

