
پايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروع

مکانيک کوانتومی  ( شروع همزمان با 
ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

الکترونيک10:3012:0010:3012:00دکتر پورفتح8101169013
صبح 2 بهمن 

1400

الکترونيک9:0010:309:0010:30دکتر مهاجرزاده8101497013حسگرهای نيمه هادی
عصر 7 بهمن 

1400

(RFIC ) الکترونيک14:0015:3014:0015:30دکتر شيخائی8101852013مدار مجتمع فرکانس راديوئی
صبح 28 دی 

1400

 ) (RFIC ) مدار مجتمع فرکانس راديوئی
شروع همزمان با ورود دانشجويان ارشد 

ورودی 1400)
الکترونيک14:0015:3014:0015:30دکتر شيخائی8101852023

الکترونيک16:0017:3016:0017:30دکتر آقابابا8101509013محاسبات کوانتومی
صبح 30 دی 

1400

مدارمجتمع فعال خطی ( شروع همزمان با 
ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

الکترونيک10:3012:0010:3012:00دکترآشتيانی8101850013
صبح 4 بهمن 

1400

نانو بيو الکترونيک( نانو بيو تکنولوژی) ( 
شروع همزمان با ورود دانشجويان ارشد 

ورودی 1400)
الکترونيک10:3012:0010:3012:00دکتر عبداالحد8101113013

عصر 5 بهمن 
1400

الکترونيک7:309:007:309:00دکتر معصومیVLSI8101365013 پيشرفته
صبح 30 دی 

1400

VLSI پيشرفته ( مختص ارشد ورودی 
(1400

الکترونيک9:0010:309:0010:30دکتر معصومی8101365023

تئوری تکنولوژی ساخت ( فناوری ساخت 
افزاره نيمه رسانا)

الکترونيک10:3012:0010:3012:00دکتر کالهدوز8101851013
عصر 27 دی 

1400

تئوری تکنولوژی ساخت ( فناوری ساخت 
افزاره نيمه رسانا) ( مخصوص ارشد 

(1400
الکترونيکدکتر کالهدوز8101851023

ادوات نيمه هادی( افزاره های نيمه رسانا )( 
شروع همزمان با ورود دانشجويان ارشد 

ورودی 1400 )
الکترونيک14:0015:3014:0015:30دکتر کالهدوز8101867013

عصر 3 بهمن 
1400

الکترونيک9:0010:309:0010:30دکتر افضلی کوشا8101578013مدار مجتمع توان پائين
صبح 26 دی 

1400

الکترونيک9:0010:309:0010:30دکتر سنائی8101933013ادوات انرژی
صبح 29 دی 

1400

الکترونيک14:0015:3014:0015:30دکتر پورفتح8101914013انتقال کوانتومی
صبح 26 دی 

1400

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد

پيش نياز/*همنيازگرايش  تاريخ امتحانکالسمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

ساعت درس متعاقبا اعالم خواهد شد (مختص ارشد ورودی 1400 ) 
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سيستمهای کنترل حرکت پيشرفته( شروع 
همزمان با ورود دانشجويان ارشد ورودی 

(1400
قدرت14:0015:3014:0015:30دکتر واعظ زاده8101441013

صبح 27 دی 
1400

تئوری جامع ( شروع همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400)

قدرت9:0010:309:0010:30دکتر فيض8101168013
عصر 2 بهمن 

1400
ماشين 3

حفاظت ديجيتال ( شروع همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400)

قدرت14:0015:3014:0015:30دکتر صنايع پسند8101507013
صبح 4 بهمن 

1400

الکترونيک قدرت 1  ( شروع همزمان با 
ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

قدرت16:0017:3016:0017:30دکتر فرهنگی8101832013
عصر 3 بهمن 

1400
الکترونيک صنعتی

بررسی حاالت گذرا در سيستمهای قدرت ( 
شروع همزمان با ورود دانشجويان ارشد 

ورودی 1400)
قدرت7:309:007:309:00دکتر داورپناه8101108013

صبح 30 دی 
1400

8101398013مهندسی توان پالسی
دکتر شايگان + دکتر 

نيايش
قدرت9:0010:309:0010:30

صبح 25 دی 
1400

ديناميک 1 ( شروع همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400)

قدرت10:3012:0010:3012:00دکتر عابدينی8101862013
عصر 27 دی 

1400
بررسی 2 + ماشين 3

قدرت14:0015:3014:0015:30دکتر لسانی8101254013طراحی ماشينهای الکتريکی بزرگ
صبح 7 بهمن 

1400

قدرت9:0010:309:0010:30دکتر حمزه8101865013کيفيت توان
عصر 6 بهمن 

1400

قدرت10:3012:0010:3012:00دکتر ايمان عينی8101921013مبدلهای توان باال
صبح 3 بهمن 

1400

پايش عايقها و تجهيزات فشارقوی ( مباحث 
ويژه در قدرت 1 ) ( شروع همزمان با 
ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

قدرت7:309:007:309:00دکتر صميمی8101634013
صبح 5 بهمن 

1400

قدرت10:3012:0010:3012:00دکتر فيض8101255013طراحی ماشينهای الکتريکی کوچک
عصر 4 بهمن 

1400

قدرت9:0010:309:0010:30دکتر منصف8101121013بهره برداری از سيستمهای قدرت
صبح 6 بهمن 

1400

قدرت10:3012:0010:3012:00دکتر شايگان 8101391013تئوری ميدانهای الکتريکی و عايق
عصر 26 دی 

1400

سمينار گرايش قدرت ( سيستمهای قدرت )  
( گروه 04 )

قدرتدکتر عابدينی8101221042

سمينار گرايش قدرت ( الکترونيک قدرت و 
ماشينهای الکتريکی ) گروه 05

قدرتدکتر فيض8101221052

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
سه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد
چهارشنبه

پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحانگرايش کالس
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فرآيند تصادفی ( شروع همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400 )

مخابرات سيستم14:0015:3014:0015:30دکتر ربيعی8101272013
عصر 25 دی 

1400

تئوری اطالعات و يادگيری ( مباحث ويژه 2 
) ( شروع همزمان با ورود دانشجويان 

ارشد ورودی 1400)
8101345013

دکتر صباغيان + 
دکتر شريعت پناهی

مخابرات سيستم10:3012:0010:3012:00
صبح 30 دی 

1400

مخابرات سيستم10:3012:3010:3012:30دکتر الفت8101291013فيلترهای وفقی
عصر 26 دی 

1400

پردازش آرايه ای( مباحث ويژه در مخابرات 
(3

مخابرات سيستم7:3009:007:3009:00دکتر اخوان8101639013
صبح 2 بهمن 

1400

نور کوانتومی ( مباحث ويژه در مخابرات 1 
(

مخابرات ميدان9:0010:309:0010:30دکتر شاطرزاده8101637013
عصر 2 بهمن 

1400

مخابرات ميدان14:0015:3014:0015:30دکتر يوسفی8101307013نانو فوتونيک
صبح 7 بهمن 

1400

مخابرات ميدان10:3012:0010:3012:00دکتر نشاط8101491013نور فوريه
عصر 27 دی 

1400

مخابرات ميدان10:3012:0010:3012:00دکتر محمدپور اقدم8101820013مدارهای فعال ريز موج
صبح 5 بهمن 

1400

مخابرات ميدان7:309:007:309:00دکتر فرجی دانا8101452013روشهای عددی در الکترومغناطيس
صبح 26 دی 

1400

مخابرات ميدان16:0017:3016:0017:30دکتر طاهری8101768013طراحی شبکه های مخابراتی
صبح 27 دی 

1400

رياضی مهندسی پيشرفته ( شروع همزمان 
با ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

مخابرات ميدان14:0015:3014:0015:30دکتر راشد8101203013
عصر 3 بهمن 

1400

تئوری الکترومغناطيس ( الکترومغناطيس 
پيشرفته ) ( شروع همزمان با ورود 

دانشجويان ارشد ورودی 1400)
مخابرات ميدان9:0010:309:0010:30دکتر شاه آبادی8101073013

عصر 25 دی 
1400

مخابرات ميدان12:3014:00دکتر کمره ای8101221012سمينار مخابرات ( گروه 01)

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

چهارشنبه
پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحانگرايش کالس

سه شنبه

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
دوشنبهيکشنبهشنبه
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8101501013يادگيری ماشين ( گروه 01)
دکتر اعرابی + دکتر 

ابوالقاسمی
کنترل10:3012:0010:3012:00

صبح 2 بهمن 
1400

يادگيری ماشين ( گروه 02) ( مختص ارشد 
ورودی 1400 شروع از آبانماه )

8101501023
 دکتر ابوالقاسمی + 

دکتر اعرابی
کنترل16:0017:3016:0017:30

صبح 2 بهمن 
1400

کنترل14:0015:3014:0015:30دکتر کبريائی8101062013کنترل مدرن
عصر 29 دی 

1400

کنترل9:0010:309:0010:30دکتر نيلی8101640013يادگيری تعاملی ( مباحث ويژه در کنترل 1 )
عصر 5 بهمن 

1400

يادگيری تعاملی ( مباحث ويژه در کنترل 1 ) 
( مختص ارشد ورودی 1400)

دکتر نيلی8101640023

کنترل9:0010:309:0010:30دکتر کلهر8101242013شبکه عصبی و يادگيری عميق
صبح 28 دی 

1400

کنترل غير خطی ( شروع همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد 1400)

کنترل14:0015:3014:0015:30دکتر يغمائی8101540013
عصر 6 بهمن 

1400

کنترل9:0010:309:0010:30دکتر يزدان پناه8101306013کنترل بهينه
صبح 27 دی 

1400

کنترل16:0017:3016:0017:30دکتر طالع ماسوله8101187013رباتيک
عصر 25 دی 

1400

بهينه سازی و يادگيری توزيع شده ( مباحث 
ويژه در کنترل 2)

کنترل16:0017:3016:0017:30دکتر کبريائی8101641013
صبح 26 دی 

1400

کنترل10:3012:0010:3012:00دکتر بهرامی8101994013سيستمهای ديناميک در علوم اعصاب
صبح 30 دی 

1400

کنترل10:3012:0010:3012:00دکتر واعظ زاده8101642013فلسفه تکنولوژی( مباحث ويژه در کنترل 3)
عصر 26 دی 

1400

کنترلدکتر عباسيان8101221022سمينار کنترل( گروه 02)

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

کالس توضيحاتتاريخ امتحانگرايش مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
يکشنبهشنبه

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد
چهارشنبهسه شنبهدوشنبه

ساعت درس متعاقبا اعالم خواهد شد (مختص ارشد ورودی 1400 ) 
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رباتيک9:0010:309:0010:30دکتر نيلی8101640013يادگيری تعاملی ( مباحث ويژه در کنترل 1 )
عصر 5 بهمن 

1400

يادگيری تعاملی ( مباحث ويژه در کنترل 1 ) 
( مختص ارشد ورودی 1400)

دکتر نيلی8101640023

8101501013يادگيری ماشين ( گروه 01)
دکتر اعرابی + دکتر 

ابوالقاسمی
رباتيک10:3012:0010:3012:00

صبح 2 بهمن 
1400

يادگيری ماشين ( گروه 02)( مختص ارشد 
ورودی 1400 شروع از آبانماه )

8101501023
 دکتر ابوالقاسمی + 

دکتر اعرابی
رباتيک16:0017:3016:0017:30

صبح 2 بهمن 
1400

رباتيک16:0017:3016:0017:30دکتر طالع ماسوله8101187013رباتيک
عصر 25 دی 

1400

رباتيک16:0017:3016:0017:30دکتر اسدپور8101927013شبکه های اجتماعی
صبح 25 دی 

1400

شبکه های اجتماعی( مختص ارشد ورودی 
(1400

دکتر اسدپور8101927023

رباتيک14:0015:3014:0015:30دکتر صادقی8101923013تحليل داده
عصر 28 دی 

1400

دکتر صادقی8101923023تحليل داده ( مختص ارشد ورودی 1400)

رباتيک9:0010:309:0010:30دکتر کلهر8101242013شبکه عصبی و يادگيری عميق
صبح 28 دی 

1400

رباتيک14:0015:3014:0015:30دکتر حسينی8101910013بهينه سازی پيشرفته
عصر 4 بهمن 

1400

رباتيک16:0017:3016:0017:30دکتر حسينی8101429013بينائی ماشين
صبح 4 بهمن 

1400

رباتيک16:0017:3016:0017:30دکتر بهرک8101947013استنباط آماری
صبح 30 دی 

1400

١٠:٣٠١٢:٠٠١٠:٣٠١٢:٠٠دکتر بهرک8101947023استنباط آماری ( مختص ارشد ورودی 1400)

رباتيکدکتر وهابی8101221032سمينار گرايش رباتيک ( 03)

مدلهای پايه در پردازش زبان طبيعی ( 
مباحث ويژه ٣)

رباتيک10:3012:0010:3012:00دکتر يعقوب زاده٨١٠١۴۵٣٠١٣
صبح ٧ بهمن 

١۴٠٠

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

گرايش کالس

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد

پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحان

ساعت درس متعاقبا اعالم خواهد شد (مختص ارشد ورودی 1400 ) 

ساعت درس متعاقبا اعالم خواهد شد (مختص ارشد ورودی 1400 ) 

ساعت درس متعاقبا اعالم خواهد شد (مختص ارشد ورودی 1400 ) 
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معماری کامپيوتر7:309:007:309:00دکتر فاطمی8101427013معماری کامپيوتر پيشرفته
صبح 23 دی 

1400

درستی سنجی مدلهای HDL ( شروع 
همزمان با ورود دانشجويان ارشد ورودی 

(1400
معماری کامپيوتر9:0010:309:0010:30دکتر محمدی8101682013

عصر 3 بهمن 
1400

معماری کامپيوتر9:0010:309:0010:30دکتر صفری8101409013تحمل پذيری اشکال ( تحمل خرابی )
عصر 26 دی 

1400

شبکه های ميان ارتباطی ( شروع همزمان 
با ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

معماری کامپيوتر14:0015:3014:0015:30دکتر مدرسی8101504013
عصر 28 دی 

1400

معماری کامپيوتر10:3012:0010:3012:00دکتر کارگهی8101920013سيستمهای بيدرنگ نهفته( سايبر فيزيکی)
صبح 2 بهمن 

1400

رياضيات پيشرفته کامپيوتری ( شروع 
همزمان با ورود دانشجويان ارشد ورودی 

(1400
معماری کامپيوتر16:0017:3016:0017:30دکتر يزدانی8101516013

عصر 27 دی 
1400

معماری کامپيوتر9:0010:309:0010:30دکتر يزدانی8101511013شبکه های کامپيوتری پيشرفته
عصر 2 بهمن 

1400

آزمون پذيری  ( شروع همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400)

معماری کامپيوتر12:3014:0012:3014:00دکتر نوابی8101324013
صبح 25 دی 

1400

پردازشگر سيستمهای نهفته ( مباحث ويژه 
در معماری 1 )

معماری کامپيوتر16:0017:3016:0017:30دکتر صالحی نسب8101489013
عصر 27 دی 

1400

الگوريتمهای کوانتومی ( مباحث ويژه 1 ) ( 
شروع همزمان با ورود دانشجويان ارشد 

ورودی 1400)
معماری کامپيوتر10:3012:0010:3012:00دکتر خونساری8101344013

صبح 3 بهمن 
1400

معماری کامپيوتردکتر خونساری810122106٢سمينار گرايش معماری کامپيوتر(06)

معماری کامپيوتر9:0010:309:0010:30دکتر افضلی کوشا8101578013مدار مجتمع توان پائين
صبح 26 دی 

1400

سامانه های يادگيری ماشين توزيع شده( 
مباحث ويژه در معماری 2)

معماری کامپيوتر16:0017:3016:0017:30دکتر دوستی8101490013
صبح 27 دی 

1400

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

پيش نياز/*همنياز تاريخ امتحانگرايش گروهشماره درسنام درس
چهارشنبه

کالس مدرسواحد
سه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد
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پايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروع

نرم افزار10:3012:0010:3012:00دکتر کارگهی8101920013سيستمهای بيدرنگ نهفته ( سايبر فيزيکی )
صبح 2 بهمن 

1400

نرم افزار10:3012:0010:3012:00دکتر شاکری8101500013بازيابی هوشمند اطالعات
عصر 6 بهمن 

1400

بازيابی هوشمند اطالعات ( شروع همزمان 
با ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

نرم افزار10:3012:0010:3012:00دکتر شاکری8101500023

نرم افزار7:309:007:309:00دکتر رهگذر8101596013پايگاه داده پيشرفته
صبح 30 دی 

1400

نرم افزار9:0010:309:0010:30دکتر يزدانی8101511013شبکه های کامپيوتری پيشرفته
عصر 2 بهمن 

1400

رياضيات پيشرفته کامپيوتری ( شروع 
همزمان با ورود دانشجويان ارشد ورودی 

(1400
نرم افزار16:0017:3016:0017:30دکتر يزدانی8101516013

عصر 27 دی 
1400

نرم افزار16:0017:3016:0017:30دکتر اسدپور8101927013شبکه های اجتماعی
صبح 25 دی 

1400

شبکه های اجتماعی( مختص ارشد ورودی 
(1400

دکتر اسدپور8101927023

نرم افزار9:0010:309:0010:30دکتر ظروفی8101124013پردازش تصوير
صبح 5 بهمن 

1400

مديريت فناوری اطالعات( شروع همزمان با 
ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

نرم افزار9:0010:309:0010:30دکتر تقی ياره8101607013
عصر 4 بهمن 

1400

مدلسازی و درستی يابی صوری ( شروع 
همزمان با ورود دانشجويان ارشد ورودی 

(1400
8101676013

دکتر خامس پناه  + 
دکتر خسروی

نرم افزار9:0010:309:0010:30
صبح 28 دی 

1400

الگوريتم پيشرفته ( شروع همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400)

نرم افزار14:0015:3014:0015:30دکتر فيلی8101748013
صبح 26 دی 

1400

نرم افزار10:3012:0010:3012:00دکتر فقيه8101924013سيستمهای توزيع شده
عصر 26 دی 

1400

امنيت شبکه پيشرفته ( شروع همزمان با 
ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

نرم افزار14:0015:3014:0015:30دکتر صياد حقيقی8101534013
عصر 5 بهمن 

1400

8101221072سمينار گرايش نرم افزار

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبه

پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحانگرايش کالسمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
شنبه

ساعت درس متعاقبا اعالم خواهد شد (مختص ارشد ورودی 1400 ) 
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مهندسی پزشکی9:0010:309:0010:30دکتر ستاره دان8101431013پردازش سيگنالهای بيولوژيکی
صبح 3 بهمن 

1400

ابزار دقيق بيو مديکال( شروع همزمان با 
ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

مهندسی پزشکی14:0015:3014:0015:30دکتر ستاره دان8101410013
صبح 29 دی  

1400

سيستمهای تصويرگرپزشکی ( شروع 
همزمان با ورود دانشجويان ارشد ورودی 

(1400
مهندسی پزشکی7:309:007:309:00دکتر حسين زاده8101963013

صبح  6 بهمن 
1400

مهندسی پزشکی9:0010:309:0010:30دکتر ظروفی8101124013پردازش تصوير
صبح 5 بهمن 

1400

   MRIمهندسی پزشکی14:0015:3014:0015:30دکتر حسين زاده8101466013تصويرگر تشديد مغناطيسی
عصر 28 دی 

1400

ADSP8101123013 مهندسی پزشکی7:309:007:309:00دکتر سلطانيان زاده
صبح 26 دی 

1400
DSP + فرآيند اتفاقی

مهندسی پزشکی10:3012:0010:3012:00دکتر بهرامی8101994013سيستمهای ديناميک در علوم اعصاب
صبح 30 دی 

1400

مهندسی پزشکی16:0017:3016:0017:30دکتر حسينی8101429013بينائی ماشين
صبح 4 بهمن 

1400

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد

مدرس واحد گروه شماره درس پيش نياز/*همنيازنام درس تاريخ امتحان گرايش  کالس
چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه
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مديريت فناوری اطالعات ( شروع همزمان 
با ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

9:0010:309:0010:30ITدکتر تقی ياره8101607013
عصر 4 بهمن 

1400

9:0010:309:0010:30ITدکتر يزدانی8101511013شبکه های کامپيوتری پيشرفته
عصر 2 بهمن 

1400

10:3012:0010:3012:00ITدکتر شاکری8101500013بازيابی هوشمند اطالعات
عصر 6 بهمن 

1400

بازيابی هوشمند اطالعات ( شروع همزمان 
با ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

نرم افزار10:3012:0010:3012:00دکتر شاکری8101500023

16:0017:3016:0017:30ITدکتر اسدپور8101927013شبکه های اجتماعی
صبح 25 دی 

1400

شبکه های اجتماعی( مختص ارشد ورودی 
(1400

دکتر اسدپور8101927023

9:0010:30ITدکتر فاطمی8101623013يادگيری الکترونيکی
صبح 7 بهمن 

1400
يک هفته  در ميان

رياضيات پيشرفته کامپيوتری ( شروع 
همزمان با ورود دانشجويان ارشد ورودی 

(1400
16:0017:3016:0017:30ITدکتر يزدانی8101516013

عصر 27 دی 
1400

امنيت شبکه پيشرفته ( شروع همزمان با 
ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

14:0015:3014:0015:30ITدکتر صياد حقيقی8101534013
عصر 5 بهمن 

1400

9:0010:309:0010:30ITدکتر ظروفی8101124013پردازش تصوير
صبح 5 بهمن 

1400

الگوريتمهای کوانتومی ( مباحث ويژه 1 ) ( 
شروع همزمان با ورود دانشجويان ارشد 

ورودی 1400)
10:3012:0010:3012:00ITدکتر خونساری8101344013

صبح 3 بهمن 
1400

12:0014:00ITدکتر تقی ياره٨١٠١٨٣٣٠١٢روش تحقيق

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحانگرايش کالسمدرسواحدگروهشماره درسنام درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

ساعت درس متعاقبا اعالم خواهد شد (مختص ارشد ورودی 1400 ) 

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد
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آزمون پذيری ( شروع همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400)

سيستمهای ديجيتال12:3014:0012:3014:00دکتر نوابی8101324013
صبح 25 دی 

1400

متدولوژی طراحی اتوماتيک سيستمهای 
ديجيتال ( شروع همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400)

سيستمهای ديجيتال14:0015:3014:0015:30دکتر عليزاده8101946013
صبح 2 بهمن 

1400

سيستمهای ديجيتال7:309:007:309:00دکتر معصومیVLSI8101365013 پيشرفته
صبح 30 دی 

1400

VLSI پيشرفته ( مختص ارشد ورودی 
(1400

سيستمهای ديجيتال9:0010:309:0010:30دکتر معصومی8101365023

سيستمهای ديجيتال9:0010:309:0010:30دکتر افضلی کوشا8101578013مدار مجتمع توان پائين
صبح 26 دی 

1400

محاسبات درون حافظه ( مباحث ويژه در 
الکترونيک 1)

سيستمهای ديجيتال10:3012:0010:3012:00دکتر کمال 8101646013
عصر 3 بهمن 

1400

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

پيش نياز/*همنيازتاريخ امتحانگرايش 
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

کالس مدرسواحدگروهشماره درسنام درس

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد

Page 10



پايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروعپايانشروع

شبکه های سلولی ( شروع همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400 )

شبکه و سيستمهای امن10:3012:0010:3012:00دکتر شاه منصوری8101922013
صبح 4 بهمن 

1400

کدينگ برای شبکه های اطالعاتی ( مباحث 
ويژه در مخابرات 2)

شبکه و سيستمهای امن9:0010:309:0010:30دکتر شريعت پناهی8101638013
صبح 29 دی 

1400

شبکه و سيستمهای امن9:0010:309:0010:30دکتر يزدانی8101511013شبکه های کامپيوتری پيشرفته
عصر 2 بهمن 

1400

پردازش اطالعات کوانتومی( مباحث ويژه 
1)( شروع همزمان با ورود دانشجويان 

ارشد ورودی 1400)
شبکه و سيستمهای امن10:3012:0010:3012:00دکتر خونساری8101344013

صبح 3 بهمن 
1400

رياضيات پيشرفته کامپيوتری ( شروع 
همزمان با ورود دانشجويان ارشد ورودی 

(1400
شبکه و سيستمهای امن16:0017:3016:0017:30دکتر يزدانی8101516013

عصر 27 دی 
1400

امنيت شبکه پيشرفته  ( شروع همزمان با 
ورود دانشجويان ارشد ورودی 1400)

شبکه و سيستمهای امن14:0015:3014:0015:30دکتر صياد حقيقی8101534013
عصر 5 بهمن 

1400

امنيت مخابرات  (همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400)

شبکه و سيستمهای امن10:3012:0010:3012:00دکتر اخائی8101931013
صبح 25 دی 

1400

شبکه و سيستمهای امن10:3012:0010:3012:00دکتر کارگهی8101920013سيستمهای بيدرنگ نهفته ( سايبر فيزيکی )
صبح 2 بهمن 

1400

شبکه های مخابراتی داده(همزمان با ورود 
دانشجويان ارشد ورودی 1400)

شبکه و سيستمهای امن14:0015:3014:0015:30دکتر شاه منصوری8101243013
عصر 26 دی 

1400

11110310118رساله دکترا ( از ورودی 92 به بعد )

81016140124رساله دکترا ( برای ورودی قبل 92 )

8120163016پايان نامه مقطع کارشناسی ارشد

پيش نياز/*همنياز

  برنامه هفتگی نيمسال اول 01-00( نيمسال 4001) مقطع تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر (به روز رسانی درتاريخ:17 مهر 1400 )       توجه : امکان تغييرات 
در برنامه وجود دارد لطفا به تاريخ به روز رسانی توجه فرمائيد.(توجه : درس سمينار را مطابق کد گروه گرايش خود انتخاب کنيد) کالس بندی ها انجام شده در صورت برگزاری 

حضوری شماره کالسها متعاقبا اعالم خواهد شد

مدرسواحدگروهشماره درسنام درس
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيکشنبهشنبه

تاريخ امتحانگرايش کالس
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