راهنمای انتخاب واحد نیمسال اول  99-1400دانشجویان دانشکده مهندسی فناوری اطالعات و کامپیوتر
-1

دانشجویان دانشکده جهت سهولت در انتخاب واحد نیمسال خود راهنمای انتخاب واحد را به همراه سایر مستندات مربوطه مطالعه نموده و انتخاب واحد نمایند.
نکته مهم :هر دانشجو باید دروس نیمسال را با گرایش و گروه خود انتخاب نماید .در غیر اینصورت در صورت حذف شدن دانشککده هکیم مسکیولیتی نخواهکد
داشت.

-2

دانشجویان کامپیوتر با گرایش نرم افزار کد گروه را با  1832ثبت نمایند و آزمایشگاهها نیز با کد  1832می باشد.

-3

ورودی های  99ارشد واحدهای جبرانی ( طبق سرفصل )را در دوره کارشناسی نگذرانیده اند در اولین فرصت نسبت به انتخاب آن اقدام نمایند.

-4

درس زبان تخصصی گروه نرم افزار و  ITبه صورت مشترک ارائه شده است  .با کد  1831انتخاب شود.

-5

درس فارسی عمومی برای ورودی های  99علوم کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر گروه الف و مهندسی کامپیوتر گروه ب به صورت مشترک ارائکه شکده اسکت .بکا
توجه به برنامه ریزی امتحانات دانشکده با فاصله زمانی در نظر گرفته شده دانشجویان فارسی عمومی را با کد گروه دانشکده مهندسی کامپیوتر انتخاب نماینکد.
با کد  1832انتخاب شود.

-6

گروه های رشته مهندسی کامپیوترورودی  98و ماقبل آن با کد دروس گروه 1831برای  ITو گروه  1832برای نرم افزار می باشد .برای ورودی  99برای
مهندسی کامپیوتر  2گروه می باشد گروه الف و گروه ب  .کارگاه عمومی برای هر دو گروه مشترک ارائه شده است( گروه الف و ب)

-7

دروس معارف(انقالب -اندیشه اسالمی براساس کدهای ارائه شده توسط گروه معارف انتخاب واحدشوند.ضمنا" فقط یک درس از دروس معارف انتخاب شکود در
غیر اینصورت حذف خواهد شد.

-8

درس تربیت بدنی برای ورودی های  99با کدهای گروه تربیت بدنی انتخاب شود.

-9

دانشجویان کارشناسی ارشد طبق قوانین آموزشی نسبت به تمدید پایان نامه خود با اساتید مربوطه در مهلت مقرر اقدام نمایند.

-10

دانشجویان کارشناسی ارشد نرم افزار  99کد گروه درس را با  1853ثبت نمایند .و کارشناسی ارشد مدیریت سیستم هکای اطالعکاتی ککد گکروه درس را بکا
 1843و کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی کد دروس را با  1863ثبت نمایند

-11

کالس های حل تمرین رشته علوم کامپیوتر هر هفته به صورت ثابت برگزار می شود .فقط کالس های ریاضی  1و ساختمان داده و اصول سیستم های کامپیوتری
و ریاضی  3به صورت یک هفته در میان تشکیل می شود.

-12

دانشجویان درس دانش خانواده و جمعیت را به ارزش  2واحد می توانند همزمان با درس گروه معارف انتخاب نمایند.

-13

دانشجویان کارشناسی علوم کامپیوتر دروس خود را با کدهای  1833انتخاب نمایند و درس تربیت بدنی و درس گروه معارف را با کدهای گروه مربوطه ثبت
خواهند نمود.

-14

با توجه به ظرفیت پروژه کارشناسی دانشجویان مهندسی کامپیوتر(نرم افزار و  )ITبا کدهای ثبت شده برای هر کدام از اساتید انتخاب واحد نمایند .کد 1831
دکترهاشم زاده -کد 1832دکتر نورانی -کد  1833دکتر بویر -کد  1834دکتر حیدریان -کد  1835دکتر روحی -ککد  1836دکتکر خکودی زاده -ککد
 1837دکتر فرج زاده -کد  1838دکتر عباسی مهر -کد  1839دکتر پیرا  .گذراندن  100واحد درسی برای انتخاب پروژه کارشناسی اجباری است.

-15

دانشجویان علوم کامپیوتردرس پروژه کارشناسی خود را با کدهای  1833دکتر هاشم زاده 1834 -دکتر نورانی 1835 -دکتر بویر 1836-دکتر حیدریان-
 1837دکتر روحی 1838 -دکتر خودی زاده 1839 -دکتر فرج زاده 1840 -دکتر عباسی مهر 1841 -دکتر پیرا
آموزش دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

