
شماره و گروه 

درس
محل کالستوضیحاتزمان درسنام استادنام درس

14 همکف10:00 -08:00دوشنبه -  شنبهلطفی کامران پژمانمعماری سیستمهای موازی01_2212237

12:00115-10:00سه شنبه - یک شنبه آنالویي مرتضيارزیابي كارایي سیستمهاي كامپیوتري02_2212242

2212252_01

 ) 1مباحث ویژه در معماری کامپیوتر 

شتاب دهنده های سخت افزاری برای 

(الگوریتم های یادگیری ماشین 

14 همکف12:00-10:00سه شنبه - یک شنبه فالحتی هاجر

2212240_01
طراحي و ارزیابي سیستمهاي بي درنگ 

نهفته
10:00116-08:00سه شنبه - یک شنبه بیت الهي حاكم

سمينار01 _9012046

10:00114 -08:00دوشنبه -  شنبهكنگاوري محمدرضایادگیري ماشین01_2212053

17:30114-15:30دوشنبه  -  شنبهجاهدمطلق محمدرضافرآیندهای تصادفی01_2212305

10:00114-08:00سه شنبه - یک شنبه ترکمان رحمانی عادلمدل های گرافی احتماالتی2212312-01

12:00116-10:00سه شنبه - یک شنبه مزیني ناصرسیستمهاي چند عاملي01_2212306

12:00114-10:00دو شنبه - شنبه مینائي بهروزداده كاوي پیشرفته01_2212336

12:00114-10:00سه شنبه - یک شنبه پیله ور محمدطاهر در هوش مصنوعي1مباحث ویژه 01_2212338

12:00-10:00سه شنبه - یک شنبه سبکرو محمد در هوش مصنوعي1مباحث ویژه 01_2212338

زیرهمکف 

121
سمينار01 _9012046

14 همکفمشترک12:00-10:00دو شنبه -  شنبه پارسا سعیدمهندسي نرم افزار پیشرفته01_2212271

116 مديريت داده17:30-15:30دوشنبه  - شنبهنادری حسنبازیابی پیشرفته اطالعات2212284-01

115 سيستم10:00-08:00سه شنبه -  یک شنبه عبدالهي ازگمي محمدسیستمهاي نرم افزاري اتكا پذیر01_2212274

14 همکفسيستم15:30-13:30سه شنبه -  یك شنبه شریفي محسنرایانش گرید و خوشه ای01_2212277

116 مديريت داده15:30-13:30سه شنبه - یک شنبه خنجري عین الهموتور هاي جستجو و وب كاوي01_2212281

116 مديريت داده10:00 -08:00دوشنبه -  شنبهرحماني حسینشبكه هاي پیچیده پویا01_2212287
سمينار01 _9012046

12:00115-10:00دو شنبه -  شنبه حكمي وصالنظریه بازي01_2212324

15:30114-13:30سه شنبه - یك شنبه موحدي زینبشبکه های بی سیم و سیار01_2212320

17:30114-15:30سه شنبه - یك شنبه دیانت ابوالفضلارتباطات بی سیم2212326-01

سمينار01 _9012046

اساتید گروه آموزشيپایان نامه01_9012666
مختص دانشجویان کارشناسی 

ارشد مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

گرایش شبکه های کامپیوتری

اساتید گروه آموزشيسمینار01_9012046
مختص دانشجویان کارشناسی 

ارشد مهندسی کامپیوتر

10:00115 -08:00دوشنبه -  شنبهمحمدي محمدرضایادگیري ماشین02_2212053

گرایش هوش مصنوعی

17:30116-15:30سه شنبه -  یک شنبه سریانی محسنبینایی کامپیوتر01_2212313

98-99نیمسال دوم -  رنامه هفتگی تحصیالت تکمیلی روزانه ب

گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

2212254_01

 ) 2مباحث ویژه در معماری کامپیوتر 

طراحی پیشرفته سامانه های تحمل پذیر 

(اشکال  

115طراحی سیستمهای تحمل پذیر اشکال17:30-15:30سه شنبه - یک شنبه حسینی منزه امیرمهدی


