شنبه

روز

رشته – سال

ساعت ۸-۰۱

مدرس/کالس

ساعت ۰۱-۰۱

مدرس/کالس

ارشد و دکتری معماری
ارشد مهندسی نرم افزار
ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز
ارشد چند رسانه ای
ارشد مدیریت سیستمها

معماری کامپیوتر پیشرفته (چرخشی ف)
مهندسی نرم افزار پیشرفته

رجب زاده 22
مردوخی 41

سیستم عامل پیشرفته
سیستم عامل پیشرفته

چاله جاله 22
چاله جاله 22

مدیریت توسعه نرم افزار
مدیریت توسعه نرم افزار
معماری شتاب دهنده شئ گرا (چرخشی ز)
آز سیستم عامل گ4
آز طراحی کامپوتری سیستم های دیجیتال گ4

مردوخی 41
مردوخی 41
رجب زاده 22
چاله جاله/موسوی
کامران/پورنقدعلی

آز طراحی کامپوتری سیستم های دیجیتال گ2
طراحی مدراهای واسط
آز مهندسی نرم افزار گ4

کامران/پورنقدعلی
جهانگیری 44
مردوخی/موسوی

کارشناسی سال دوم

مدار منطقی

فتحی 44

ساختمان داده

پروانه 202

کارشناسی سال اول

ریاضی عمومی4

ارشد و دکتری معماری
ارشد مهندسی نرم افزار
ارشد چند رسانه ای
ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز

آزمون و آزمون پذییری

کامران 41

کارشناسی سال چهارم

آز شبکه گ4

احمدی/جمشیدی

کارشناسی سال سوم

طراحی الگوریتم

مردوخی 44

کارشناسی سال چهارم

یکشنبه

کارشناسی سال سوم

فیزیک عمومی4
معماری سامانه های ذخیره سازی

احمدی 41

تصویر پردازی رقمی
آز شبکه گ2
آز-معماری کامپیوتر گ4
مبانی داده کاوی
الکترونیک دیجیتال

چاله چاله 22
احمدی/جمشیدی
رجب زاده /پورنقدعلی
منکرسی 44
کامران 41

کارشناسی سال دوم

آز مدارمنطقی گ4

فتحی /پورنقدعلی

نظریه زبانها و ماشینها

سپهوند 202

ارشد و دکتری معماری
ارشد مهندسی نرم افزار
ارشد چند رسانه ای
ارشد مدیریت سیستمها

معماری کامپیوتر پیشرفته
مهندسی نرم افزار پیشرفته
مدیریت توسعه نرم افزار
مدیریت توسعه نرم افزار
شبکه های کامپیوتری
آز ریزپردازنده گ4
هوش مصنوعی و سیستم خبره
طراحی کامپوتری سیستم های دیجیتال
مدار منطقی
ریاضی عمومی4
آز-مدارمنطقی و معماری گ4

رجب زاده 22
مردوخی 41
مردوخی 41
مردوخی 41
احمدی 202
کبودیان/جمشیدی
منکرسی 202
کامران 41
فتحی 44

سیستم عامل پیشرفته
سیستم عامل پیشرفته
طراحی واسط کاربری
طراحی واسط کاربری
انتقال داده
ریزپردازنده و اسمبلی

چاله جاله 22
چاله جاله 22
کاظمی فرد 41
کاظمی فرد 41
احمدی 44
کبودیان 202

آز الکترونیک دیجیتال گ1

کامران/پورنقدعلی

آز ریزپردازنده گ2

کبودیان/جمشیدی

فتحی /پورنقدعلی

آزمون و آزمون پذییری

کامران 41

دوشنبه

کارشناسی سال اول

کارشناسی سال چهارم
کارشناسی سال سوم
کارشناسی سال دوم

سه شنبه

کارشناسی سال اول
ارشد و دکتری معماری
ارشد مهندسی نرم افزار
ارشد چند رسانه ای-مدیریت سیستم
ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز

معماری سامانه های ذخیره سازی (چرخشی ف)

احمدی 41

شناسایی الگو

فتحی 22

طراحی واسط کاربری
تصویر پردازی رقمی

کاظمی فرد 206
چاله چاله 22

کارشناسی سال چهارم

آز سیستم عامل گ2

چاله چاله /موسوی

آز-معماری کامپیوتر گ2

رجب زاده /پورنقدعلی

تحلیل و طراحی سیستم ها(چ ز)/طراحی الگوریتم(چ ف)

مردوخی/مردوخی 202
فتحی/پورنقدعلی
رجب زاده 44

الکترونیک دیجیتال

کامران 44

مباحث ویژه (برنامه نویسی اندروید)

سپهوند 202

نیازسنجی اطالعات

ابدالی 41

کارشناسی سال چهارم

معماری شتاب دهنده شئ گرا
شبکه های کامپیوتری

کارشناسی سال سوم

کارشناسی سال سوم
کارشناسی سال دوم
کارشناسی سال اول

آز مدارمنطقی گ2
معماری کامپیوتر(چ ز)

ارشد مدیریت سیستمها

چهارشنبه

فیزیک عمومی4

کارشناسی سال دوم
کارشناسی سال اول

رجب زاده 22
احمدی 44

انتقال داده

احمدی 22

هوش مصنوعی و سیستم خبره (چرخشی ف)
طراحی کامپوتری سیستم های دیجیتال

منکرسی 202
کامران 41

مبانی داده کاوی (چرخشی ف)
آز الکترونیک دیجیتال گ2

منکرسی 44
کامران/پورنقدعلی

آز پایگاه داده گ4
آز مدارمنطقی و معماری گ2

ابدالی/سپهوند
فتحی/پورنقدعلی

ریاضیات مهندسی -جبرخطی

جماعتی/202جلیلیان401

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی گ2

کاظمی فرد 202

برنامه هفتگی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات در نیمسال اول 8931

ساعت ۰۵:۵۱-۰۳:۵۱

مدرس /کالس

تحلیل و طراحی سیستم ها
آز سیستم عامل گ2
سیگنالها و سیستمها
معماری کامپیوتر
آز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی گ4
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی گ4
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی گ2

مردوخی 41
چاله چاله /موسوی
کبودیان 44
رجب زاده 202
فتحی /حیدریان
منتظری 22
کاظمی فرد 202

داده کاوی
فشرده سازی اطالعات (چرخشی ف)
شناسایی الگو (چرخشی ز)
ریزپردازنده و اسمبلی
آز شبکه گ2

ابدالی41
فتحی22
فتحی 22
کبودیان 44
احمدی/جمشیدی

ساعت ۰۳:۵۱-۰۳:۵۱

مدرس/کالس

پردازش سیگنال دیجیتال

کبودیان 41

پردازش سیگنال دیجیتال

کبودیان 41

اصول رباتیکز

مظفری41

پایگاه داده ها

منتظری 22

برنامه سازی پیشرفته

کاظمی فرد 44

فارسی عمومی گ(6و - )7کامپیوتر (چرخشی)

پایگاه داده پیشرفته
پویانمایی و پویانمایی سه بعدی

ابدالی22
منکرسی41

اصول طراحی کامپایلر

حیدری 202

کارگاه متلب گ4

کبودیان/عزیزی

کارگاه متلب گ2

کبودیان/عزیزی

مباحث ویژه (برنامه نویسی اندروید)
مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
فارسی عمومی گ(6و -)7کامپیوتر

سپهوند202
جهانگیری202

ریاضیات گسسته

جهانگیری44

برنامه ریزی استراتژیک
کنترل خطی
آز ریزپردازنده گ2
سیستم عامل
آز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی گ2

ابوزاده 41
بهرامی 44
کبودیان/جمشیدی
خسروی 202
فتحی /حیدریان

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی گ4
کارگاه کامپیوتر گ4

منتظری 22
چاله چاله  /پروانه

پردازش سیگنال دیجیتال
داده کاوی
فشرده سازی اطالعات
پردازش سیگنال دیجیتال
آز مهندسی نرم افزار گ2
آز مدارهای الکترونیکی گ2
نظریه زبانها و ماشینها
زبان تخصصی
ریاضیات گسسته
زبان انگلیسی گ ( 42و-)41کامپیوتر

کبودیان 206
ابدالی 41
فتحی 44
کبودیان 206
مردوخی/موسوی
رجب زاده/داداشی
سپهوند 202
چاله چاله 22
جهانگیری *

برنامه ریزی استراتژیک

ابوزاده 41

کنترل خطی

بهرامی 44

روش پژوهش و ارایه
آز پایگاه داده گ2
آز مدارهای الکترونیکی گ4
ساختمان داده ها

رجب زاده 22
ابدالی/سپهوند
رجب زاده/داداشی
پروانه 202

نیازسنجی اطالعات

ابدالی 41

طراحی مدراهای واسط

جهانگیری 202

منتظری 22
پایگاه داه ها
کبودیان 44
سیگنالها و سیستمها
ریاضیات مهندسی (چرخشی زوج)-جبرخطی زوج جماعتی /201جلیلیان 401
چاله چاله  /پروانه
کارگاه کامپیوتر گ2
اندیشه اسالمی ( 4ب/خ)
پایگاه داده پیشرفته
پویانمایی و پویانمایی سه بعدی (چرخشی ز)

ابدالی 22
منکرسی 41

اصول طراحی کامپایلر

حیدری 202

مدارهای الکتریکی و الکترونیکی
کارگاه کامپیوتر چرخشی گ 4و2

اصول رباتیکز

مظفری 44

سیستم عامل (چرخشی ز)
معماری کامپیوتر (حل تمرین)(چ ف)

خسروی 202
دکتر رجب زاده /داداشی 202

برنامه سازی پیشرفته

کاظمی فرد 22

زبان انگلیسی گ (42و- )41کامپیوتر (چرخشی)

تاریخ 8931/5/81

جهانگیری 44
چاله چاله  /پروانه

