
 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر98-99                                                                                     برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 

پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع

:دروس اصلی

8101294013کارآموزي

 واحد درسي100گذراندن حداقل 8101138013پروژه کارشناسي

10:3012:0010:3012:00950دکتر نشاط8101072013الكترومغناطيس
99/4/03 

صبح
رياضي مهندسي+ *2رياضي  + (2)فيزيك 

10:3012:0010:3012:00560دکتر کالهدوز8101087013(1)الكترونيك 
99/3/29 

صبح
1آز الكترونيك+ *(1)مدارهاي الكتريكي 

10:3012:0010:3012:00460دکتر سنائي8101087023(1)الكترونيك 
99/3/29 

صبح
1آز الكترونيك+ *(1)مدارهاي الكتريكي 

10:3012:0010:3012:00960دکتر افضلي کوشا8101088013(2)الكترونيك 
99/3/25 

صبح
(1)الكترونيك 

14:0015:3014:0015:30260دکتر ابوالقاسمي8101092013آمار و احتماالت مهندسي
99/4/05 

صبح
(2)رياضي 

07:3009:0007:3009:00960 دکتر محمد زاده8101109013(1)بررسي سيستم هاي قدرت 
99/3/29 

صبح
(1)ماشين الكتريكي

10:3012:0010:3012:002100دکتر خسروي8101119013برنامه سازي پيشرفته
99/4/04 

صبح
مباني کامپيوتر و برنامه سازي 

09:0010:3009:0010:30170دکتر عباسفر8101144013تجزيه و تحليل سيستم ها
99/3/26 

صبح
رياضي مهندسي

14:0015:3014:0015:30170دکتر ربيعي8101144023تجزيه و تحليل سيستم ها
99/3/26 

صبح
رياضي مهندسي

14:0015:3014:0015:30290دکتر محمدي8101480013رياضيات گسسته
99/3/31 

عصر
مباني کامپيوتر و برنامه سازي + (1)رياضي 

14:0016:00630مهندس شاهدي8101199011رسم فني برق
99/3/27 

عصر
ترم چهار به بعد

10:3012:0010:3012:00160دکتر طالع ماسوله8101206013رياضي مهندسي
99/3/27 

صبح
معادالت ديفرانسيل + (2)رياضي 

10:3012:0010:3012:00260دکتر محمدطاهري8101206023رياضي مهندسي
99/3/27 

صبح
معادالت ديفرانسيل + (2)رياضي 

08:0010:00550خانم فاطمي022و810120901زبان تخصصي
99/4/02 

صبح
زبان خارجي

10:0012:00550خانم فاطمي042و810120903زبان تخصصي
99/4/02 

صبح
زبان خارجي

ظرفیت 

درس

تاریخ 

امتحان
همنیاز/*پیش نیاز مدرس واحدگروهشماره درسنام درس

شماره 

کالس

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع

ظرفیت 

درس

تاریخ 

امتحان
همنیاز/*پیش نیاز مدرس واحدگروهشماره درسنام درس
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09:0010:3009:0010:30948دکتر ادهمي8101224013سيستم هاي کنترل خطي
99/3/27 

صبح
آز کنترل خطي+ *تجزيه و تحليل سيستم ها

09:0010:3009:0010:30350دکتر فقيه8101437013ساختمان داده ها و الگوريتم
99/3/26 

عصر
 ساختمان گسسته٭+ برنامه سازي پيشرفته 

09:0010:3009:0010:30960دکتر کارگهي8101443013(1)سيستم هاي عامل 
99/3/26 

عصر
 معماري کامپيوتر٭

۷:۳۰۹:۰۰۷:۳۰۹:۰۰550دکتر فوالدي8101420013طراحي و ساخت کامپايلر
99/3/29 

صبح
(17:30 الي16:00تمرين شنبه )ساختمان هاي داده 

09:0010:3009:0010:30270دکتر مهيني8101424013طراحي الگوريتم
99/3/25 

صبح
ساختمان هاي داده

علوم پايه10:3012:0010:3012:00دکتر مرادي8101347013مباني کامپيوتر و برنامه سازي

10:3012:0010:3012:00350دکتر صميمي8101425013(1)ماشين هاي الكتريكي 
99/4/03 

عصر
الكترومغناطيس +  (1)مدار الكتريكي 

09:0010:3009:0010:30550دکتر عابديني8101425023(1)ماشين هاي الكتريكي 
99/4/03 

عصر
الكترومغناطيس +  (1)مدار الكتريكي 

16:0017:3016:0017:30565دکتر اميري 8101354013(1)مخابرات 
99/3/31 

صبح
تجزيه و تحليل سيستم ها+ آمار و احتماالت 

16:0017:3016:0017:30150مهندس سيفي پور8101522013(کامپيوتر)مدارهاي الكتريكي 
99/3/31 

عصر

07:3009:0007:3009:00360دکتر ايمان عيني8101359013(1)مدارهاي الكتريكي 
99/3/31 

عصر

آزمدارو اندازه + *معادالت ديفرانسيل٭+ 2فيزيك

گيري

8101360013(2)مدارهاي الكتريكي 
دکتر شايگاني 

اکمل
07:3009:0007:3009:00160

99/4/01 

عصر
معادالت ديفرانسيل+ (1)مدارهاي الكتريكي 

07:3009:0007:3009:00260دکتر حمزه8101360023(2)مدارهاي الكتريكي 
99/4/01 

عصر
معادالت ديفرانسيل+ (1)مدارهاي الكتريكي 

07:3009:0007:3009:0012:1513:152150دکتر نوابي8101367013مدارهاي منطقي
99/3/24 

صبح
(1) مدارهاي الكتريكي ٭

07:3009:0007:3009:001110دکتر صفري8101423013معماري کامپيوتر
99/4/02 

عصر
مدار منطقي

09:0010:3009:0010:30550دکتر حجت8101444013نظريه زبان ها و ماشين ها
99/4/04 

عصر
آمار و احتماالت+ ساختمان هاي داده و الگوريتم

13:0015:3015دکتر مرادي8101304011کارگاه عمومي

16:0018:3015دکتر مرادي8101304021کارگاه عمومي

13:0015:3015دکتر مرادي8101304031کارگاه عمومي
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پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع

ظرفیت 

درس

تاریخ 

امتحان
همنیاز/*پیش نیاز مدرس واحدگروهشماره درسنام درس

شماره 
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چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

16:0018:3015دکتر مرادي8101304041کارگاه عمومي

13:0015:3015دکتر مرادي8101304051کارگاه عمومي

16:0018:3015دکتر مرادي8101304061کارگاه عمومي

مدارهاي الكتريكي- (1) مدار الكتريكي٭13:0016:0016مهندس رضايي8101047011(1)آزمايشگاه مدار و اندازه گيري 

مدارهاي الكتريكي- (1) مدار الكتريكي٭ 13:0016:0016مهندس رضايي8101047021(1)آزمايشگاه مدار و اندازه گيري 

مدارهاي الكتريكي- (1) مدار الكتريكي٭13:0016:0016مهندس رضايي8101047031(1)آزمايشگاه مدار و اندازه گيري 

مدارهاي الكتريكي- (1) مدار الكتريكي٭08:1511:1516دکتر ايمان عيني8101047041(1)آزمايشگاه مدار و اندازه گيري 

:مهندسی برق

آز مدار و اندازه گيري + (1)الكترونيك 13:0016:0034دکتر کالهدوز8101022011(1)آزمايشگاه الكترونيك 

آز مدار و اندازه گيري + (1)الكترونيك 13:0016:0034مهندس خودکاري8101022021(1)آزمايشگاه الكترونيك 

آز مدار و اندازه گيري + (1)الكترونيك 13:0016:0034مهندس خودکاري8101022031(1)آزمايشگاه الكترونيك 

(2)الكترونيك  + (1)آز الكترونيك 13:0016:0034دکتر کالهدوز8101024011(2)آزمايشگاه الكترونيك 

(2)الكترونيك  + (1)آز الكترونيك 09:0012:0034دکتر کالهدوز8101024021(2)آزمايشگاه الكترونيك 

(3)الكترونيك  + (2)آز الكترونيك 13:0015:309دکتر شيخايي8101026011(3)آزمايشگاه الكترونيك 

(3)الكترونيك  + (2)آز الكترونيك 13:0015:309دکتر شيخايي8101026021(3)آزمايشگاه الكترونيك 

(1)آز الكترونيك + الكترونيك صنعتي 09:0012:0014دکتر فرهنگي8101021011آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

(1)آز الكترونيك + الكترونيك صنعتي 13:0016:0014دکتر فرهنگي8101021021آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

(1)آنتن 17:3020:008دکتر محمدپوراقدم8101671011(1)آزمايشگاه آنتن 

(1)آنتن 17:3020:008دکتر محمدپوراقدم8101671021(1)آزمايشگاه آنتن 
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(1)آنتن 16:0018:308دکتر محمدپوراقدم8101671031(1)آزمايشگاه آنتن 

(2) بررسي قدرت ٭17:3020:0015دکتر افشارنيا8101485011آزمايشگاه بررسي قدرت

(2)مخابرات 13:0016:0012دکتر شاه منصوري8101705011آزمايشگاه راديو نرم افزار

09:0012:0010دکتر الفت8101141011آزمايشگاه مخابرات ديجيتال

آزمايشگاه پردازش بي درنگ سيگنال 

هاي ديجيتال
16:0019:0010دکتر شاه منصوري8101993011

8101986011آزمايشگاه تجهيزات پزشكي
/  دکترستاره دان

دکترظروفي
مقدمه اي بر مهندسي پزشكي09:0012:006

8101986021آزمايشگاه تجهيزات پزشكي
/  دکترستاره دان

دکترظروفي
مقدمه اي بر مهندسي پزشكي13:0016:006

آزمايشگاه سيستم هاي کنترل غير 

خطي ديجيتال
 کنترل ديجيتال٭13:3016:0010دکتر حسين زاده8101275011

آزمايشگاه سيستم هاي کنترل غير 

خطي ديجيتال
 کنترل ديجيتال٭16:0018:3010دکتر حسين زاده8101275021

آزمايشگاه سيستم هاي کنترل غير 

خطي ديجيتال
 کنترل ديجيتال٭18:3021:0010دکتر حسين زاده8101275031

سيستم هاي کنترل خطي*16:0019:0012دکتر ادهمي8101012021آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي

سيستم هاي کنترل خطي*13:0016:0012دکتر ادهمي8101012031آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي

سيستم هاي کنترل خطي*16:0019:0012دکتر ادهمي8101012041آزمايشگاه سيستم هاي کنترل خطي

1ماشين الكتريكي- (2) ماشين الكتريكي ٭10:3013:0015دکتر عابديني8101016011(1)آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي

1ماشين الكتريكي- (2) ماشين الكتريكي ٭13:0015:3015مهندس کريمي8101016021(1)آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي

1ماشين الكتريكي- (2) ماشين الكتريكي ٭10:3013:0015مهندس کريمي8101016031(1)آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي

1ماشين الكتريكي- (2) ماشين الكتريكي ٭13:0015:3015مهندس کريمي8101016041(1)آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي

2ماشين الكتريكي+1آزمايشگاه ماشين الكتريكي08:0010:3015دکتر عابديني8101017011(2)آزمايشگاه ماشين هاي الكتريكي

 مدار مخابراتي16:0019:009دکتر کمره اي 8101044011آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
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پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع
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مدار مخابراتي13:0016:009دکتر کمره اي8101044021آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

مدار مخابراتي16:0019:009دکتر کمره اي8101044031آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي

09:0010:3009:0010:301030مهندس نيري8101002013ابزار دقيق
99/4/01 

صبح
سيستمهاي کنترل خطي

10:3012:0010:3012:00612دکتر مشيري8101704013اتوماسيون صنعتي
99/3/24 

صبح
سيستمهاي کنترل خطي

07:3009:0007:3009:00440دکتر شعاعي8101089013(3)الكترونيك 
99/3/25 

صبح
 (2)الكترونيك 

10:3012:0010:3012:00560دکتر ايمان عيني8101078013الكترونيك صنعتي
99/3/26 

عصر
(2)الكترونيك 

09:0010:3009:0010:30440دکتر راشد محصل8101103013(1)آنتن 
99/4/02 

صبح
ميدان و امواج

۸۱۰۱۱۰۵۱3اندازه گيري الكتريكي
دکتر شايگاني 

اکمل
۱۶:۰۰۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۷:۳۰6۳۰

99/4/01 

صبح

09:0010:3009:0010:30630دکتر افشارنيا8101111013(2)بررسي سيستم هاي قدرت 
99/3/29 

صبح
(1)بررسي سيستمهاي قدرت 

14:0015:3014:0015:30540دکتر اخائي8101125013پردازش سيگنال هاي ديجيتال
99/4/03 

عصر
سيگنال ها و سيستم ها

07:3009:0007:3009:001025دکتر صميمي8101142013تأسيسات الكتريكي
99/4/04 

عصر
(1)مدارهاي الكتريكي 

14:0015:3014:0015:30440دکتر يزدان پناه8101174013جبر خطي
99/4/04 

عصر
(2)رياضي

14:0015:3014:0015:30720دکتر کلهر8101312013سيستمهاي کنترل غير خطي ديجيتال
99/3/26 

صبح
سيستم هاي کنترل پيشرفته

09:0010:3009:0010:30260دکتر شاه منصوري8101412023(مخابرات)شبكه هاي کامپيوتري 
99/3/31 

صبح
 (1)مخابرات+ سيستم عامل 

شبيه سازي شيئ گراي سيستم هاي 

الكترونيكي
07:3009:0007:3009:00630دکتر نوابي8101342013

99/3/27 

عصر
مدار منطقي

14:0015:3014:0015:30830دکتر  داورپناه8101259013طراحي پست هاي فشار قوي
99/4/02 

عصر
(1)بررسي + عايق ها و فشار قوي

14:0015:3014:0015:3021920دکتر عليزاده8101944013طراحي در سطح سيستم
99/3/24 

عصر
سيستم هاي ديجتيال

طراحي سيستمهاي نهفته مبتني 

برهسته
14:0015:3014:0015:301030دکتر کمال8101160013

99/3/31 

عصر

13:0016:00940دکتر سيفي8101982013(2)فيزيولوژي 
99/4/02 

صبح
(1)فيزيولوژي 
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09:0010:3009:0010:30830دکتر مهاجرزاده8101277013فيزيك الكترونيك 
99/3/24 

صبح
(2) الكترونيك٭- فيزيك مدرن

09:0010:3009:0010:30730دکتر عبداالحد8101285013فيزيك مدرن
99/3/31 

صبح
رياضي مهندسي

16:0017:3016:0017:30950دکتر شيخايي8101290013فيلتر و سنتز مدار
99/4/01 

عصر
تجزيه و تحليل سيستم ها + (2)الكترونيك 

10:3013:0012دکتر داورپناه8101303011کارگاه برق

13:0015:3012دکتر داورپناه8101303021کارگاه برق

15:3018:0012دکتر داورپناه8101303031کارگاه برق

10:3012:0010:3012:00840دکتر فيض8101326013ماشين هاي مخصوص
99/3/25 

صبح
(3)ماشين هاي الكتريكي 

16:0017:3016:0017:30840دکترطالع ماسوله8101720013مباني مهندسي مكاترونيك
99/4/03 

صبح
(1)ماشين + سيستم کنترل خطي 

09:0010:3009:0010:30340دکتر ربيعي8101355013(2)مخابرات 
99/4/05 

صبح
(1)مخابرات 

10:3012:0010:3012:00840دکتر صباغيان۸۱۰۱۶۷۰013مخابرات بي سيم
99/3/24 

عصر
مخابرات ديجتيال

10:3012:0010:3012:00450دکتر کمره اي8101366013مدارهاي مخابراتي
99/3/27 

عصر
(2)الكترونيك  + (1)مخابرات 

مدل سازي محاسباتي سيستم هاي 

فيزويولوژي
10:3012:0010:3012:00730دکتر بهرامي8101393013

99/4/05 

صبح
فيزيك پزشكي+ کنترل خطي+(1)فيزيولوژي 

09:0010:3009:0010:3021230دکتر کمال8101365013(VLSI)مدارهاي مجتمع خيلي فشرده 
99/3/27 

صبح

16:0017:3016:0017:30930دکترحسين زاده8101708013مقدمه اي بر فيزيك پزشكي
99/4/1 

صبح
(2)فيزيك  + (1)فيزيك 

14:0015:3014:0015:30350دکتر بديعي8101568013مقدمه اي بر مهندسي پزشكي
99/3/25 

عصر

10:3012:0010:3012:001040دکتر فرجي دانا8101389013ميدان ها و امواج
99/3/25 

عصر
الكترومغناطيس 

:مهندسی کامپیوتر

09:0012:0012Cدکتر مدرسيCAD8101557011آزمايشگاه  AD

الكترونيك ديجيتال، ازمايشگاه مدارهاي الكترونيكي08:0011:00۲۴دکتر ارسالي 8101583011آزمايشگاه الكترونيك ديجيتال
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پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع

ظرفیت 

درس

تاریخ 

امتحان
همنیاز/*پیش نیاز مدرس واحدگروهشماره درسنام درس

شماره 

کالس

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

پايگاه داده ها17:3020:0020مهندس بنايي8101470011آزمايشگاه پايگاه داده ها

درس سيستم عامل13:3016:0030مهندس نورعليزاده8101473011آزمايشگاه سيستم عامل

درس سيستم عامل16:0018:3030مهندس نورعليزاده8101473021آزمايشگاه سيستم عامل

شبكه هاي کامپيوتري13:0015:30۱۰مهندس خمسه8101721011آزمايشگاه شبكه کامپيوتري

شبكه هاي کامپيوتري16:0018:30۱۰مهندس خمسه8101721021آزمايشگاه شبكه کامپيوتري

شبكه هاي کامپيوتري10:0012:30۱۰دکتر خونساري8101721031آزمايشگاه شبكه کامپيوتري

شبكه هاي کامپيوتري13:0015:30۱۰مهندس خمسه8101721041آزمايشگاه شبكه کامپيوتري

 مباني فناوري اطالعات٭08:0011:0012مهندس کتابي8101700011آزمايشگاه فناوري اطالعات

مدارهاي منطقي13:0016:0016دکتر نوابي8101045011آزمايشگاه مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي16:0019:0016دکتر نوابي8101045021آزمايشگاه مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي13:0016:0016دکتر نوابي8101045031آزمايشگاه مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي16:0019:0016دکتر نوابي8101045041آزمايشگاه مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي13:0016:0016دکتر نوابي8101045051آزمايشگاه مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي16:0019:0016دکتر نوابي8101045061آزمايشگاه مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي13:0016:0016دکتر نوابي8101045071آزمايشگاه مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي16:0019:0016دکتر نوابي8101045081آزمايشگاه مدارهاي منطقي

مدارهاي منطقي09:0012:0016دکتر نوابي8101045091آزمايشگاه مدارهاي منطقي

معماري کامپيوتر+ آزمايشگاه مدار منطقي 16:0019:0014دکتر صفري8101469011آزمايشگاه معماري کامپيوتر

معماري کامپيوتر+ آزمايشگاه مدار منطقي 13:0016:0014دکتر صفري8101469021آزمايشگاه معماري کامپيوتر
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پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع

ظرفیت 

درس

تاریخ 

امتحان
همنیاز/*پیش نیاز مدرس واحدگروهشماره درسنام درس

شماره 

کالس

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

معماري کامپيوتر+ آزمايشگاه مدار منطقي 16:0019:0014دکتر صفري8101469031آزمايشگاه معماري کامپيوتر

معماري کامپيوتر+ آزمايشگاه مدار منطقي 13:0016:0014دکتر صفري8101469041آزمايشگاه معماري کامپيوتر

ميكروپروسسور يا ريزپردازنده09:0012:0010دکتر فاطمي8101046011آزمايشگاه ميكروپروسسور

ميكروپروسسور يا ريزپردازنده13:0016:0010دکتر فاطمي8101046021آزمايشگاه ميكروپروسسور

ميكروپروسسور يا ريزپردازنده13:0016:0010دکتر فاطمي8101046031آزمايشگاه ميكروپروسسور

ميكروپروسسور يا ريزپردازنده16:0019:0010دکتر فاطمي8101046041آزمايشگاه ميكروپروسسور

07:3009:0007:3009:00840مهندس رهنما فرد8101674013اصول و مباني مديريت
99/3/24 

صبح

07:3009:0007:3009:00940دکتر آزادنيا8101675013اقتصاد مهندسي
99/3/27 

صبح

09:0010:3009:0010:30640دکتر شريعت پناهي8101100013انتقال داده
99/4/03 

صبح

09:0010:3009:0010:30440دکتر شاکري8101459013اصول طراحي پايگاه داده ها
99/4/04 

عصر
(1)سيستم عامل

14:0015:3014:0015:30160دکتر قاسمي8101149013تحليل و طراحي سيستم ها
99/4/02 

عصر
سيستم عامل 

07:3009:0007:3009:007۹۰دکتر فاطمي8101207013(ميكروپروسسور)ريزپردازنده 
99/4/03 

صبح
مدارهاي منطقي

سيستمهاي بيدرنگ و نهفته 

(فيزيكي-سيستمهاي سايبري)
8101945013

+ دکتر کارگهي 

دکتر مدرسي
10:3012:0010:3012:001050

99/3/27 

عصر

10:3012:0010:3012:00630دکتر يزداني8101924013سيستم هاي توزيع شده
99/4/02 

صبح

07:3009:0007:3009:00560دکتر خونساري8101412013شبكه هاي کامپيوتري
99/3/31 

صبح
 (1)مخابرات+ سيستم عامل 

15:3017:307۲۵دکتر تقي ياره8101246۰۲2شيوه ارائه مطالب علمي و فني
99/4/01 

صبح
دانشجويان نيمسال آخر

07:3009:0007:3009:00320دکتر ارسالي 8101612013طراحي توأم سخت افزار و نرم افزار
99/4/04 

صبح
طراحي کامپيوتري سيستمهاي 

CADديجيتال 
16:0017:3016:0017:30340دکتر بهاروند8101536013

99/3/24 

صبح
ريزپردازنده

13:0016:0024مهندس حسيني8101305011کارگاه کامپيوتر
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پایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروعپایانشروع

ظرفیت 

درس

تاریخ 

امتحان
همنیاز/*پیش نیاز مدرس واحدگروهشماره درسنام درس

شماره 

کالس

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

16:0019:0024دکتر محمدي8101305021کارگاه کامپيوتر

14:0015:3014:0015:30630دکتر ظروفي8101317013گرافيك کامپيوتري
99/3/31 

عصر
برنامه سازي پيشرفته

14:0015:3014:0015:30740دکتر صيادحقيقي8101991013مباني امنيت شبكه هاي کامپيوتري
99/4/05 

صبح

14:0015:3014:0015:301030دکتر شريعت پناهي8101737013مباني شبكه هاي بي سيم
99/4/03 

عصر

09:0010:3009:0010:00740دکتر متوليان8101703۰۱2مباني کارآفريني
99/3/26 

صبح

8101673013مباني فناوري اطالعات
مهندس    

هاشمي نكو
10:3012:0010:3012:0022030

99/4/01 

عصر
ITاولويت با دانشجويان -  واحد60گذراندن حداقل 

07:3009:0007:3009:00740مهندس متوليانIT8101672013مديريت و کنترل پروژه 
99/3/26 

صبح
اصول و مباني مديريت

14:0015:3014:0015:30330دکتر هاشمي8101976013مقدمه اي بر تجارت الكترونيك
99/3/24 

عصر

16:0017:3016:0017:30150دکتر خامس پناه8101619013مهندسي اينترنت
99/4/05 

صبح
برنامه سازي پيشرفته

۱۰:۳۰۱۲:۰۰۱۰:۳۰۱۲:۰۰160دکتر بهرک8101613013نظريه و الگوريتم هاي گراف
99/3/29 

صبح

09:0010:3009:0010:30140خانم دکتر فدايي8101397013هوش مصنوعي
99/3/25 

عصر
برنامه سازي پيشرفته
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