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تجزیه تحلیل سیستم هایادگیری ماشینهوش مصنوعیمعماری کامپیوتر

دکترربیعیدکترابوالقاسمی/ دکترتوسلی دکترفدائی/دکتریعقوب زاده دکترصفری

مهندسی اینترنتاستنباط آماریتحلیل وطراحی سیستم هاطراحی الگوریتممدار منطقی

دکترخامس پناهدکتروهابیدکترحسینی نژاددکتردوستیدکترنوابی 

مقدمه ای برمهندسی پزشکیطراحی کامپیوتری سیستم ها

دکتربدیعیدکترارسالی 

آمارواحتماالت ریاضی مهندسی(1)آنتن مدارهای مخابراتی

دکترابوالقاسمیدکترمحمدطاهریدکترراشدمحصلدکترکمره ای

کالن دادهپردازش سیگنال دیجیتال1الکترونیک1ماشین های الکتریکی طراحی کامپایلر

دکتردوستیدکتراخائیدکترکالهدوزدکترعابدینی مهندس توسلی

طراحی درسطح سیستممدلسازی سیستم های فیزولوژیفیزیک مدرنطراحی براساس ریزپردازنده

دکترعلیزادهدکتربهرامیعبداالحددکترفاطمی

طراحی پست وفشارقویاتوماسیون صنعتیابزاردقیق 

دکترداورپناهدکترمشیریمهندس نیری

مقدمه ای برفیزیک پزشکیممسیستم های کنترل دیجیتال 2الکترونیک سیستم کنترل خطیاقتصاد مهندسی 

دکترحسین زادهدکتریغماییدکترافضلی کوشادکترادهمی دکترآزادنیا

حسابگری زیستیمخابرات دیجیتال میدان وامواجفیبرنوری

دکتراسدپوردکترربیعیدکترفرجی دانادکترفرجی دانا

گرافیک کامپیوتریسیستمهای توزیع شدهساختمان 

(219)دکترظروفی220دکترشجاعی جدید
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1مدارهای الکتریکی ریاضی مهندسیتجزیه و تحلیل سیستم هاشبکه های کامپیوتری

مهندس سیفی پورطالع ماسولهدکتراخواندکتریزدانی/دکترخونساری 

ساختمان گسستهبرنامه سازی پیشرفتهساختمان داده ها(2)مدارهای الکتریکی 

دکترمحمدیدکترخسرویدکترفقیه/دکترفیلی دکترحمزه

مبانی فناوری اطالعات1ماشین (مخابرات)شبکه های کامیوتری (1)مدارهای الکتریکی 

دکترهاشمی نکودکترعابدینیدکترشاه منصوریدکترایمانی عینی

جبرخطی1الکترونیک پایگاه داده3الکترونیک 

دکتریزدان پناهدکترسنائیدکترشاکریدکترشیخائی/دکترشعاعی 

مهندسی نرم افزار     مبانی امنیت شبکه هاالکترونیک صنعتینظریه زبانها2مدارهای الکتریکی 

دکترخسروی       دکترصیادحقیقی دکترایمان عینیمهندس حجتدکترشایگانی

طراحی سیستمهای نهفتهاصول سیستم های مخابراتیشبیه سازی شئی گرای 

دکترشعبانیمهندس زمانپورابیانهدکترنوابی

ارزیابی کارآییمبانی کارآفرینیITمدیریت وکنترل پروژه 

دکترخونساریدکترمتولیاندکترمتولیان

اندازه گیری الکتریکیمخابرات بی سیم2ماشین های الکتریکی اصول و مبانی مدیریت

دکترشایگانی اکملدکترصباغیانمهندس نبوی رضویمهندس رهنمافرد

فیلتر و سنتزمدارنظریه بازیهاالکترومغناطیسسیستم عامل1بررسی سیستم قدرت 

دکتر شیخاییدکترکبریائیدکترنشاطدکترکارگهیدکترمحمدزاده

مکاترونیکسیستم های بی درنگ نهفتهشبکه های عصبیشبکه های کامپیوتری

دکترطالع ماسولهمدرسی/دکترکارگهیدکترکلهردکترشاه منصوری

مبانی کامپیوتروبرنامه سازی2حلیل سیستم های انرژی تساختمان

220مهندس کزازی (219)دکتربخردیان/دکترامینیجدید
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تجزیه تحلیل سیستم هایادگیری ماشینهوش مصنوعی معماری کامپیوتر

دکترربیعی دکترابوالقاسمی/دکترتوسلیدکترفدایی/دکتریعقوب زاده دکترصفری

مهندسی اینترنتاستنباط آماریتحلیل وطراحی سیستم هاطراحی الگوریتممدار منطقی

دکترخامس پناهدکتروهابیدکترحسینی نژاددکتردوستیدکترنوابی 

مقدمه ای برمهندسی پزشکی طراحی کامپیوتری سیستم ها

دکتربدیعیدکترارسالی 

آمارواحتماالتریاضی مهندسی1آنتن مدارهای مخابراتی

دکترابوالقاسمیدکترمحمدطاهریدکترراشد محصل دکترکمره ای

کالن داده پردازش سیگنال دیجیتال(1)الکترونیک 1ماشین های الکتریکی طراحی کامپایلر

دکتردوستیدکتراخائیدکترکالهدوزدکترعابدینی مهندس توسلی 

طراحی درسطح سیستممدلسازی سیستم های فیزولوژیفیزیک مدرنطراحی براساس ریزپردازنده

دکترعلیزادهدکتربهرامیدکترعبداالحددکترفاطمی

طراحی پست وفشارقویاتوماسیون صنعتیابزاردقیق

دکترداورپناهدکترمشیریمهندس نیری

مقدمه ای برفیزیک پزشکیسیستم های کنترل دیجیتال 2الکترونیک سیستم کنترل خطیاقتصاد مهندسی 

دکترحسین زادهدکتریغماییدکترافضلی کوشادکترادهمی دکترآزادنیا

حسابگری زیستی مخابرات دیجیتال فیبرنوری

دکتراسدپوردکترربیعی دکترفرجی دانا

گرافیک کامپیوتریسیستم های توزیع شدهساختمان 

(219)دکترظروفی 220دکترشجاعی جدید
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مدارهای الکتریکی ریاضی مهندسیتجزیه و تحلیل سیستم هاشبکه های کامپیوتری

مهندسی سیفی پوردکترطالع ماسولهدکتراخواندکتریزدانی/دکترخونساری 

ساختمان گسستهبرنامه نویسی پیشرفتهساختمان داده ها(2)مدارهای الکتریکی 

دکترمحمدیدکترخسرویدکترفقیه/دکترفیلی دکترحمزه

مبانی فناوری اطالعات1ماشین الکتریکی شبکه های مخابراتی1مدارهای الکتریکی 

دکترهاشمی نکودکترعابدینیدکترشاه منصوریدکترایمان عینی

جبرخطیالکترونیک اپایگاه داده3الکترونیک 

یزدان پناهدکترسنائیدکترشاکریدکترشیخائی/دکترشعاعی 

مهندسی نرم افزار    مبانی امنیت شبکهالکترونیک صنعتینظریه زبانها(2)مدارهای الکتریکی

دکترخسروی     دکترصیادحقیقی دکترایمان عینیمهندس حجتدکترشایگانی اکمل

طراحی سیستم های نهفتهاصول سیستم های مخابراتیشبیه سازی شئی گرا

دکترشعبانیمهندس زمانپورابیانهدکترنوابی

ارزیابی کارآییمبانی کارآفرینیITمدیریت وکنترل پروژه 

دکترخونساریدکترمتولیاندکترمتولیان

اندازه گیری الکتریکیمخابرات بی سیم2ماشین های الکتریکی اصول و مبانی مدیریت

دکترشایگانی اکملدکترصباغیانمهندس نبوی رضویمهندس رهنمافرد

فیلتر و سنتزمدارنظریه بازیهاالکترومغناطیسسیستم عامل1 سی سیستم های قدرتبرر

دکتر شیخاییدکترکبریاییدکترنشاطدکترکارگهیدکترمحمد زاده

مکاترونیکسیستم های بی درنگ نهفتهشبکه های عصبیشبکه های کامپیوتری

دکترطالع ماسولهمدرسی/دکترکارگهیدکترکلهردکترشاه منصوری

مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی2 تحیل سیستم های انرژیساختمان

220مهندسی کزازی 219دکتربخردیان /کترامینیدجدید
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2فیزیولوژی 2فیزیولوژی 

دکترسیفیدکترسیفی

زبان تخصصیزبان تخصصیزبان تخصصی

(12-10)خانم فاطمی (12-10 )خانم فاطمی (10-8)خانم فاطمی 

روش پژوهش وارائهروش پژوهش وارائه

دکترارسالیدکترارسالی

روش پژوهش وارائهروش پژوهش وارائه
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