
   و کامپیوتر مهندسی فناوری اطالعات دانشکدهدانشجویان  0411-0410 دوم راهنمای انتخاب واحد نیمسال                        
نکته مهم: هر . اینددانشکده جهت سهولت در انتخاب واحد نیمسال خود راهنمای انتخاب واحد را به همراه سایر مستندات مربوطه مطالعه نموده و انتخاب واحد نمدانشجویان  -0

در با توجه به اینکه سرفصل دروس هرگرایش  مختص همان گروه و گررایش مری با رد    دانشجو باید دروس نیمسال را با گرایش  و گروه خود انتخاب نماید. در غیر اینصورت 

 دانشکده هیچ مسئولیتی نخواهد دا ت.  عدم انتخاب واحد توسط دانشجو،صورت 

 می با د. 0388و 0382کد با نیز   آزمایشگاههاثبت نمایند و  0382ایش نرم افزار کد گروه را با دانشجویان کامپیوتر با گر -2

 دوره کار ناسی نگذرانیده اند در اولین فرصت نسبت به انتخاب آن اقدام نمایند.را در ) طبق سرفصل (واحدهای جبرانی  چنانکه ار د 0411ورودی های  -8

مهندسری   0411و 99بررای ورودی   مری با رد.  بررای نررم افرزار     0382و گروه   ITبرای 0380   کد دروس گروه و ماقبل آن  با  93دی ورور ته مهندسی کامپیوتر گروه های -4

 انتخاب واحد  ود. 0380با کد  ITمهندسی کامپیوتر گرایش  93و  99ثبت میشود.ورودی های  0382می با د و گروه ب با کد  0384گروه الف با کد کامپیوتر

فقط یک درس از دروس معارف انتخاب  ود در غیر  "ضمناانتخاب واحد وند.و تربیت بدنی  براساس کدهای ارائه  ده توسط گروه معارف  و تربیت بدنی  عارفدروس م -5

 . ندیماتوانند همزمان با درس گروه معارف انتخاب ن یواحد م 2را به ارزش   تیدرس دانش خانواده و جمع انیدانشجو اینصورت حذف خواهد  د.

نمایند. در صورت عدم امکان پر  از  اقدام در سامانه سما دانشجویان کار ناسی ار د طبق قوانین آموز ی نسبت به تمدید پایان نامه خود با اساتید مربوطه در مهلت مقرر  -6

 واریز  هریه از طریق آموزش دانشکده نسبت به تمدید آن  اقدام نمایند.

و کار ناسی    0348ثبت نمایند. و کار ناسی ار د مدیریت سیستم های اطالعاتی کد گروه درس را با  0358کد گروه درس را با  0411فزار نرم ادانشجویان کار ناسی ار د  -9

 ثبت نمایند  0368ار د گروه هوش مصنوعی کد دروس را با 

به  8و ریاضی  ساختمان داده و اصول سیستم های کامپیوتریو  2س های ریاضی کالس های حل تمرین ر ته علوم کامپیوتر  هر هفته به صورت ثابت برگزار می  ود. فقط کال -3

 صورت یک هفته در میان تشکیل می  ود.

 کنند. را با کدهای گروه مربوطه ثبت درس گروه معارف انتخاب نمایند و درس تربیت بدنی و    0388  را با کدهایخود  دروس علوم کامپیوتر  دانشجویان کار ناسی -9

دکترها رم   0380کرد   .نماینرد با کدهای ثبت  ده برای هر کدام از اساتید انتخاب واحد ( ITدانشجویان مهندسی کامپیوتر)نرم افزار و با توجه به ظرفیت پروژه کار ناسی  -01

دکترر   0383کد  -فرج زادهدکتر  0389کد  -دهخودی زادکتر  0386کد  -دکتر روحی 0385کد  -حیدریاندکتر  0384کد  -بویردکتر  0388کد   -پیرادکتر  0382کد -زاده

 واحد درسی برای انتخاب پروژه کار ناسی اجباری است. 011. گذراندن  -عباسی مهر

 -یدکتر روحر  0389 -حیدریاندکتر  0386-دکتر بویر 0385 -پیرادکتر  0384 -دکتر ها م زاده 0388دانشجویان علوم کامپیوتردرس پروژه کار ناسی خود را با کدهای  -00

  -دکتر عباسی مهر 0341 -دکتر فرج زاده 0389 -دکتر خودی زاده 0383

 داری کنند.با توجه به اینکه درس ارزش های دفاع مقدس برای  ما درس اختیاری محسوب نمی  ود دانشجویان دانشکده مهندسی کامپیوتر از انتخاب آن خود -02

 یش نسبت به انتخاب واحد یا تمدید پایان نامه خود با کدهای زیر اقدام نمایند. و ماقبل هر سه گرا 99دانشجویان کار ناسی ار د ورودی های  -08

کد   -مهر یدکتر عباس 0359کد  -انیدریدکتر ح 0353کد  -یدکتر روح 0359کد -دکترفرج زاده 0356کد -ریدکتر بو 0355کد  -نورانی دکتر 0354 کد –دکتر ها م زاده  0358کد

 زار()ار د نرم اف  رایدکتر پ 0361

کد   -دکتر عباسی مهر 0349کد  -دکتر حیدریان 0343کد  -دکتر روحی 0349کد -دکترفرج زاده 0346کد -دکتر بویر 0345کد  -دکتر نورانی 0344 کد –دکتر ها م زاده  0348. کد

 )ار د مدیریت سیستم( دکتر پیرا 0351

کرد    -دکتر عباسی مهر 0369کد  -دکتر حیدریان 0363کد  -دکتر روحی 0369کد -دکترفرج زاده 0366کد -ردکتر بوی 0365 کد -نورانی دکتر 0364 کد –دکتر ها م زاده  0368کد

 )ار د هوش مصنوعی( دکتر پیرا 0391

 گرایش انتخاب نماید. " تاکید میشود هر دانشجو بر اساس گرایش خود و با توجه به سرفصل گرایش خود واحدهای نیمسال خود را طبق دروس ارائه شده هر ورودی و هرمجددا -04

 آموزش دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر                                                                      


