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 ياهمتسيس ليلحتو هيزجت٣٣٩۵٢١١١۵٠۴٩
هتفايراتخاس
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.دوش هعلاطم١٠ و٩ ،٨ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 يلع- يبارعادمحمزنيبار . يپ نفيتسا)يدلج كت(ينامزاس راتفر ينابمباتك۶٨١١يتست٢٠١۶هتفرشيپ ينامزاسراتفر تيريدم۴٣٩۵٢١١١۵٠۵٠
نايئاسراپ

 رتفد١٣٩۴٢٠١۵
 ياهشھوژپ
يگنھرف

 تيريدم تاعالطا ياهمتسيس۵٣٩۵٢١١١۵٠۵١
هتفرشيپ

 سدنهم ، روپانالوم سدنهمتيريدم تاعالطا ياھ متسيسباتك٨٢٩٢يتست٢٠١۶
يمرك سدنهم ،يبيبح

رگن يتآ١٣٩٠٢٠١١

 ياهكناب تيريدم ياهمتسيس۶٣٩۵٢١١١۵٠۵٢
يتاعالطا

 تساريو( اھ هداد هاگياپ يداينب ميھافمباتك۶۴٠٨يحيرشت و يتست٢٠١۶
)مراهچ

١۴ و١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھراتفگهولج١٣٩٣٢٠١۴يھوكنار يناحور
 هلسلس هداد راتخاس اب ييانشآ ثحبم .دوش هعلاطم
 تخانش ياھرتماراپ و راتفگ رخآ ات۴ راتفگ زا يبتارم

DBMSدوش فذح راتفگ رخآ ات۶ راتفگ زا.
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 ياهمتسيسداجيا يسانش شور١١٣٩۵٢١١١۵٠۵٧
يتاعالطا
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.دوش هعلاطم٧ و۶ ياھ شخب

 و لوصا گرزب ياهنامزاس ياھ لدمباتك۶۶٠۴يتست٢٠١۶نامزاس تاعالطا يزاس لدم١٢٣٩۵٢١١١۵٠۵٨
اھدربراك

 دمحم-يدنرز لضاف نسح دمحم
 ضوع داليم- لصا يراصنا نسح
يگيب

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١
ريبكريما

 كمك هبرازفا مرن يسدنهم١٣٣٩۵٢١١١۵٠۵٩
رتويپماك

 يارب :RUP يژولودتم يدربراك عجرمباتك٨٧٧۵يتست٢٠١۶
تسيس هعسوت و ديلوت

 ،يدمحملگ ،يبجاح ،ينآارب
تمعن

 هاگشناد١٣٨٩٢٠١٠
ناهفصا

.دوش هعلاطم۶ تمسق رخآ ات١ تمسق زا

 يريگ ميمصت نيعم ياهمتسيس١۴٣٩۵٢١١١۵٠۶٠
هربخو

و ملع هاگشناد١٣٨٢٢٠٠٣يمظاك هرھز ،يرفنضغ يدهمهربخ ياھمتسيس ينابم و لوصاباتك۶۶٣٧يحيرشت و يتست٢٠١۶
تعنص

.دوش هعلاطم۶ و۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 ياھهكبش و اهمتسيس تينما لوصاباتك۶٠٨٠يتست٢٠١۶يتاعالطا متسيس تينما تيريدم١۵٣٩۵٢١١١۵٠۶١
ياهنايار

 هاگشناد١٣٩١٢٠١٢يرايتخب-يبرغم يضاق
فيرش يتعنص
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.دوش هعلاطم٧ و۶ ياھ شخب

-١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت٢٠١۶) روحم شزومآ ( رانيمس١٧٣٩۵٢١١١۵٢۵٣
 ميمصت ينابيتشپ ياھ متسيس١٨٣٩۵٢١١١۵٢۵۴

) روحم شزومآ (يريگ
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Intelligent Systems
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.دوش هعلاطم٩ و٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

يزاف قطنم و يعونصم شوھ١٩٣٩۵٢١١١۵٢۵۵
) روحم شزومآ (

 زكرم-عامتجا١٣٨١٢٠٠٢يجرف تجح ،رذآ لداعيزاف تيريدم ملعباتك٨٧٢۴يتست٢٠١۶
 و تاعلاطم
 تيريدم

يزاف قطنم و يعونصم شوھ٣٩۵٢١١١۵٢۵۵
) روحم شزومآ (

 ماما هاگشناد١٣٨٨٢٠٠٩يروميت-دادهب-يتحاركيورون ،لساريداينب ميھافم يعونصم شوھباتك٨٨٠٣يتست
اضر

.دوش هعلاطم١٠ و۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف

 ربكا يلعديس-يريصن زيورپيرامآ ليلحت يشيامزآ۵۶٢۵يحيرشت٢٠١۶يرامآ ليلحت٢٠٣٩۵٢١١١٧٠٧۵
يحلاص يلع-يدمحا

رون مايپ١٣٩١٢٠١٢

 يروانف( تيريدمو نامزاس ينابم٢١٣٩۵٢١٢١٨٠٩٧
) تاعالطا

رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣يضيف هرھاطتيريدم و نامزاس ينابميعطق۵١٠٨يتست٣٠٢۴

.دوش هعلاطم١٢ لصف ناياپ ات٧ لصف زاراكفا١٣٨٧٢٠٠٨درف يياناد نسحچھ وج يراملوادلج نامزاس يروئتباتك٧۶٧٢يتست٢٠١۶هتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٢٢٣٩۵٢١٢١٨٠٩٨
.دوش هعلاطم١٢ لصف ناياپ ات٧ لصف زاراكفا١٣٨۵٢٠٠۶درف يياناد نسحچھ وج يراممود دلج نامزاس يروئتباتك٧٩١٨يتستهتفرشيپ تيريدم ياهيروئت٣٩۵٢١٢١٨٠٩٨

دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتست١٠ميرك نآرق٣٠ ءزج ظفح٢٣٣٩۵٢١٢٢٠۶۵٨
تمس١٣٩٢٢٠١٣ينموم روصنم و رذآ لداع)لوا دلج( تيريدم رد نآ دربراك و رامآباتك٧٢٧٨يتست٣٠٢۴)تاعالطا يروانف يناربج(رامآ٢۴٣٩۵٢١۵١١٠١٣
رون مايپ١٣٩١٢٠١٢-تيآرصان ديس-يناخفسوي يدهمرتويپماك يصصخت نابز يشيامزآ۵٢١۵يتست٣٠٢۴ يروانف تيريدم(يصصخت نابز٢۵٣٩۵٢١۵١١٠١۵
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 مرن اب ييانشآو رتويپماك دربراك٢۶٣٩۵٢١۵١١٠١۶
اھرازفا

 و تيريدم ياھ هتشر رد رتويپماك دربراكهمانسرد۵١۴۵يتست٣٠٢۴
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