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 سازی مبانی کامپیوتر و برنامه دکتر اصغریان اندیشه اسالمی   زبان خارجه  0فیزیک  مکانیک

 شنبه
   سازی پیشرفته برنامه مهندس عظیمی  3فیزیک  مکانیک  

 های عامل سیستم دکتر شریفی طراحی زبان دکتر اصغریان  آز سیستم عامل دکتر شریفی  

*0مباحث ویژه  دکتر شریفی  امنیت شبکه مهندس جباری امنیت شبکه مهندس جباری
 ها ها و سیستم سیگنال برق 

  
 کارگاه عمومی مکانیک

   0ریاضی  علوم 

 یکشنبه

 کارگاه کامپیوتر دکتر اصغریان

   ریاضیات گسسته دکتر شریفی  3ریاضی  علوم معادالت دیفرانسیل علوم

 ها ساختمان داده دکتر اصغریان ریاضی مهندسی دکتر معروف  آمار و احتمال مهندسی دکتر قالبساز  

 طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال نور دکتر اسالم طراحی زبان دکتر اصغریان  ها تحلیل و طراحی سیستم مهندس رشیدی ها تحلیل و طراحی سیستم مهندس رشیدی

 باقرزاده. د قالبساز. د  بازیابی اطالعات و جستجوی وب مهندس تاجبخش بازیابی اطالعات و جستجوی وب مهندس تاجبخش
 **3مباحث ویژه 

(033:8-003:8) 

 داده کاوی

(003:8-083:8) 
 ها ها و سیستم سیگنال برق

 ارزیابی شبکه دکتر یوسفی ی کامپیوتری پیشرفتهها هشبک نور دکتر اسالم  ای توزیعیه  مسیست دکتر باقرزاده  

 نور دکتر اسالم
 (پردیس)باند  شبکه پهن

(07388-093:8) 
 دکتر اصغریان

 (پردیس)وب معنایی 

(093:8-00388) 
 دکتر یوسفی 

های سیار و  مفاهیم پیشرفته در شبکه

 دکتری - (5G)سیم  بی
  

 کارگاه کامپیوتر دکتر اصغریان    0فیزیک  مکانیک  

 دوشنبه

      3فیزیک  مکانیک  

 مدارهای منطقی نور دکتر اسالم 3آز فیزیک    ریاضی مهندسی دکتر معروف  

 ریزپردازنده و زبان اسمبلی دکتر یوسفی    آز مدارهای منطقی و معماری برق  

 آز شبکه پور مهندس نجف امنیت شبکهآز  مهندس جباری  مهندسی اینترنت مهندس اصغری مهندسی اینترنت مهندس اصغری

 دکتر باقرزاده
 (پردیس)های توزیعی  سیستم

(07388-093:8) 
 دکتر شریفی

 (پردیس)ارزیابی شبکه 

(093:8-00388) 
 های توزیعی   سیستم دکتر باقرزاده   

 کارگاه عمومی مکانیک 0ریاضی  علوم  کارگاه عمومی مکانیک  

 شنبه سه

 سازی پیشرفته برنامه مهندس عظیمی ریاضیات گسسته دکتر شریفی  3ریاضی  علوم معادالت دیفرانسیل علوم

      3آز فیزیک    

 های عامل سیستم دکتر شریفی ریزپردازنده و زبان اسمبلی دکتر یوسفی  اصول طراحی کامپایلر مهندس قاسمی اصول طراحی کامپایلر مهندس قاسمی

*0مباحث ویژه  دکتر شریفی آز ریزپردازنده برق
 **3مباحث ویژه  دکتر قالبساز داده کاوی دکتر باقرزاده  

 ارزیابی شبکه دکتر یوسفی سازی بهینه دکتر قالبساز  ی کامپیوتری پیشرفتهها شبکه نور دکتر اسالم  

 دکتر یوسفی  
های سیار و  مفاهیم پیشرفته در شبکه

 دکتری - (5G)سیم  بی
     

   سازی مبانی کامپیوتر و برنامه دکتر اصغریان  زبان خارجه   

 چهارشنبه
 ها ساختمان داده دکتر اصغریان مدارهای منطقی نور دکتر اسالم  مهندسیآمار و احتمال  دکتر قالبساز  

 طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال نور دکتر اسالم زبان تخصصی دکتر یوسفی     

   سازی بهینه دکتر قالبساز     



 

 

 

 3توجه

     .باشند می :7ورودیهایو  07ورودیهای ،  57ورودیهای ،   97ورودیهای دهنده  رنگها از کمرنگ به پررنگ به ترتیب نشان -

 (."های اطالعاتیسیستم"به عنوان درس اصلی تمرکز تخصصی ) اخذ گردد( های داده  اصول طراحی پایگاه داده و ساختمان)اند آن را گذرانده هایکه پیش نیاز :7باید توسط همه دانشجویان  "مبانی داده کاوی"س در -

  (."یاطالعات های ستمیس" تمرکز تخصصی یبه عنوان درس اصل)    اخذ گردد( طراحی الگوریتم)اند  آن را گذرانده ازین شیکه پ :7 انیتوسط همه دانشجو دیبا "مبانی بازیابی اطالعات و جستجوی وب"   درس -

 .قابل اخذ است 70و  :7  تنها برای دانشجویان ورودی "زبان تخصصی"درس  -

 .است "های کامپیوتری شبکه"و  "های عامل سیستم"های  نیازهای آن درس پیش. را پوشش می دهد (cloud computing)، رایانش ابری "1مباحث ویژه "درس * 

 .و ماقبل قابل اخذ است 70تنها برای دانشجویان ورودی  "3مباحث ویژه " درس** 

 

 

 

 

 

 


