
  و کامپیوتر مهندسی فناوری اطالعات دانشکدهدانشجویان  98-99 اول راهنمای انتخاب واحد نیمسال

دانشکده جهت سهولت در انتخاب واحد نیمسال خود راهنمای انتخاب واحدد را هده همدراه سدایر مسدتندات مرهوطده دانشجویان  -1

 مطالعه نموده و انتخاب واحد نمایند. 

 می هاشد. 1833و  1832ها  آزمایشگاههاثبت نمایند و  1832یش نرم افزار کد گروه را ها دانشجویان کامپیوتر ها گرا -2

دوره کارشناسی نگذرانیده اند در اولین فرصت نسبت هه انتخاب را در ) طبق سرفصل (واحدهای جبرانی   ارشد 98ورودی های  -3

 آن اقدام نمایند.

مدی  1832و گدروه ب  1831می هاشد کد دروس گروه الدف  گروه بو  ف گروه الها  98ورودی رشته مهندسی کامپیوتر گروه های -4

 هاشد.

ضدمنا  فقدگ ید  هراساس کدهای ارائه شدده توسدگ گدروه معدارف انتخداب واحدشوند. اندیشه اسالمی  -دروس معارف)انقالب -5

  درس از دروس معارف انتخاب شود در غیر اینصورت حذف خواهد شد.

  شود.انتخاب   ها کدهای گروه ترهیت هدنی 98ی هاهرای ورودی    درس ترهیت هدنی -6

دانشجویان کارشناسی ارشد طبق قوانین آموزشی نسبت هه تمدید پایان نامده خدود هدا اسداتید مرهوطده در مهردت مقدرر اقددام  -7

 نمایند.

سدت  هدای ثبدت نمایندد. و کارشناسدی ارشدد مددیریت سی 1853کد گروه درس را ها  98نرم افزار دانشجویان کارشناسی ارشد  -8

  انتخاب نمایند.  1843اطالعاتی کد گروه درس را ها 

و  3ریاضدی و  1کالس های حل تمرین رشته عروم کامپیوتر  هر هفته هه صورت ثاهت هرگزار می شود. فقگ کالس هدای ریاضدی  -9

 هه صورت ی  هفته در میان تشکیل می شود. ساختمان داده و اصول سیست  های کامپیوتری

  می توانند همزمان ها درس گروه معارف انتخاب نمایند.واحد  2هه ارزش را  درس دانش خانواده و جمعیت دانشجویان  -10

درس گروه معارف انتخاب نمایند و درس ترهیت هدنی و    1833    را ها کدهایخود  دروس عروم کامپیوتر  دانشجویان کارشناسی -11

 را ها کدهای گروه مرهوطه ثبت خواهند نمود.  

انتخداب  1833و1832و کارگداه کدامپیوتر را هدا کددهای  1832کد گروه درسهای خود را هدا  بگروه   -ویان مهندسی کامپیوتردانشج -12

  نمایند.

ها کدهای ثبت شده هرای هر کدام از اساتید ( ITدانشجویان مهندسی کامپیوتر)نرم افزار و ها توجه هه ظرفیت پروژه کارشناسی  -13

دکتر  1835کد  -حیدریاندکتر  1834کد  -هویردکتر  1833کد   -دکتر نورانی 1832کد -دکترهاش  زاده 1831کد  .نمایندانتخاب واحد 

 دکتر پیرا  1839کد  -دکتر عباسی مهر 1838کد  -فرج زادهدکتر  1837کد  -خودی زادهدکتر  1836کد  -روحی

-دکتر هویر 1835 -دکتر نورانی 1834 -هاش  زادهدکتر  1833دانشجویان عروم کامپیوتردرس پروژه کارشناسی خود را ها کدهای  -14

 دکتر پیرا 1841 -دکتر عباسی مهر 1840 -دکتر فرج زاده 1839 -دکتر خودی زاده 1838 -دکتر روحی 1837 -حیدریاندکتر  1836

 مهندسی کامپیوتر آموزش دانشکده فناوری اطالعات و                                                                      


