
تمامي دوره هادوره :كارشناسي ارشدمقطع :

نوع برنامه درسينوع برنامه : - فني و مهندسي13دانشكده :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي كامپيوتر22گروه آموزشي :

94-٩٥نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 428صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1طراحی الگوریتمها21115142

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 31220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1هوش مصنوعی و سیستمهای خبره41322019

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1یادگیری ماشین51322062

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی1فرایندهای تصادفی61322063

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1رایانش تكاملی71322064

تشریحی3سمینار81322065

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری آموزش محور)91322066

13:3015:30دو شنبه1399/10/2219تشریحی4ترجمه ماشینی(آموزش محور)101322067

08:3010:30چهار شنبه1399/10/1715تشریحی4یادگیری تقویتی(آموزش محور)111322068

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2شناسایی الگو121322069

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2شبكه های عصبی131322070

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2پردازش زبان های طبیعی141322071

ی كامپیوتر151322072 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2بینا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2گفتارپردازی رقمی161322073

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3تصویرپردازی رقمی171322074

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3داده كاوی پیشرفته181322076

ی مقاوم و بهسازی گفتار191322077 13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2شناسا

تشریحی3 در هوش مصنوعی١مباحث ویژه 201322078

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3پردازش سیگنال های رقمی211322079
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98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم ورود : - مهندسي كامپيوتر22گروه آموزشي :

98-٩٩نيمسال اول سال تحصيليترم اعمال : - مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز16رشته :

دانشگاه پيام نور

دروس سرفصل دانشجويان جاري به همراهسيستم جامع دانشگاهي گلستان
تاريخ امتحانات نيمسال اول سال

99-٠٠تحصيلي

13:40 - 1399/06/24زمان: 

٤٦٤ از 429صفحه : 579شماره گزارش: 

نام درسشماره درسرديف
ترم
تاريخ امتحاننوع امتحاناخذ

چندمين
روز هفتهروز

ساعت
شروع

ساعات
پايان

تشریحی3 واحد)6پایان نامه ارشد (11111297

13:3015:30سه شنبه1399/10/1614تشریحی1طراحی الگوریتمها21115142

08:3010:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1سیگنالهاوسیستمها31115204

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1 قرآن كریم٣٠حفظ جزء 41220658

11:0013:00سه شنبه1399/10/022تشریحی1هوش مصنوعی و سیستمهای خبره51322019

11:0013:00سه شنبه1399/10/1614تشریحی1مبانی هوش محاسباتی61322041

ی كامپیوتر71322042 13:3015:30یک شنبه1399/10/1412تشریحی1مبانی بینا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی1مبانی پردازش زبان و گفتار81322043

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی1اصول رباتیكز91322044

08:3010:30یک شنبه1399/10/2118تشریحی1یادگیری ماشین101322062

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی1رایانش تكاملی111322064

تشریحی3سمینار121322065

تشریحی4سمینار(تحقیق و تتبع نظری آموزش محور)131322066

11:0013:00دو شنبه1399/10/011تشریحی2شناسایی الگو141322069

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی2شبكه های عصبی151322070

11:0013:00شنبه1399/10/1311تشریحی2پردازش زبان های طبیعی161322071

ی كامپیوتر171322072 08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی2بینا

11:0013:00سه شنبه1399/10/098تشریحی2گفتارپردازی رقمی181322073

08:3010:30شنبه1399/10/065تشریحی3تصویرپردازی رقمی191322074

08:3010:30یک شنبه1399/10/076تشریحی3داده كاوی پیشرفته201322076

ی مقاوم و بهسازی گفتار211322077 13:3015:30دو شنبه1399/10/087تشریحی2شناسا

تشریحی3 در هوش مصنوعی١مباحث ویژه 221322078

08:3010:30پنج شنبه1399/10/044تشریحی3پردازش سیگنال های رقمی231322079

13:3015:30شنبه1399/10/065تشریحی1هوش مصنوعی پیشرفته241322115

11:0013:00دو شنبه1399/10/087تشریحی4 در هوش مصنوعی١مفاهیم پیشرفته 251322116

11:0013:00شنبه1399/10/2017تشریحی4 در هوش مصنوعی٢مفاهیم پیشرفته 261322117
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