
  و کامپیوتر مهندسی فناوری اطالعات دانشکدهدانشجویان  1401-1402اول  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  -1

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 

 . صورت حذف  دن دانشکده هیچ مسئولیتی نخواهد دا ت

 می با د. 1833و  1832کد با نیز   آزمایشگاههاثبت نمایند و  1832را با  دانشجویان کامپیوتر با گرایش نرم افزار کد گروه -2

 دوره کار ناسی نگذرانیده اند در اولین فرصت نسبت به انتخاب آن اقدام نمایند.را در ) طبق سرفصل (واحدهای جبرانی   ار د 1400و   99ورودی های  -3

گروه مهندسی کامپیوتر 1401برای ورودی  می با د.برای نرم افزار  1832و گروه   ITبرای 1831   کد دروس گروه  و ماقبل آن  با 98ورودی ر ته مهندسی کامپیوتر گروه های -4

 انتخاب واحد  ود. 1831با کد  ITمهندسی کامپیوتر گرایش  98ثبت میشود.ورودی های  1832می با د و گروه ب با کد  1834الف با کد 

 فقط یک درس از دروس معارف انتخاب  ود در غیر اینصورت حذف خواهد  د. اً ضمنوسط گروه معارف انتخاب واحد وند.براساس کدهای ارائه  ده تدروس معارف  -5

 . ندیتوانند همزمان با درس گروه معارف انتخاب نما یواحد م 2را به ارزش   تیدرس دانش خانواده و جمع انیدانشجو

   ود.انتخاب   وه تربیت بدنیبا کدهای گر جدیدی هابرای ورودی    درس تربیت بدنی -6

و ماقبل آن فرم تمدید  99)دانشجویان ورودی دانشجویان کار ناسی ار د طبق قوانین آموز ی نسبت به تمدید پایان نامه خود با اساتید مربوطه در مهلت مقرر اقدام نمایند. -7

 سنوات را تکمیل و بعد از مهر و امضا تحویل دهند.

و کار ناسی ار د    1843ثبت نمایند. و کار ناسی ار د مدیریت سیستم های اطالعاتی کد گروه درس را با  1853نرم افزار  کد گروه درس را با دانشجویان کار ناسی ار د  -8

 ثبت نمایند  1863گروه هوش مصنوعی کد دروس را با 

 کنند. را با کدهای گروه مربوطه ثبت درس گروه معارف رس تربیت بدنی و انتخاب نمایند و د   1833  را با کدهایخود  دروس علوم کامپیوتر  دانشجویان کار ناسی -9

دکترها رم  1831کرد  .نماینردبا کدهای ثبت  ده برای هر کدام از اساتید انتخاب واحد ( ITدانشجویان مهندسی کامپیوتر)نرم افزار و با توجه به ظرفیت پروژه کار ناسی  -10

 100. گذراندن  -دکتر عباسی مهر 1838کد  -فرج زادهدکتر  1837کد  -خودی زادهدکتر  1836کد  -دکتر روحی 1835کد  -ویربدکتر  1833کد   -پیرادکتر  1832کد -زاده

 واحد درسی برای انتخاب پروژه کار ناسی اجباری است.

 -دکتر خودی زاده 1838 -دکتر روحی 1837 -دکتر بویر 1835 -پیرادکتر  1834 -دکتر ها م زاده 1833دانشجویان علوم کامپیوتردرس پروژه کار ناسی خود را با کدهای  -11

  -دکتر عباسی مهر 1840 -دکتر فرج زاده 1839

 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 -12

کد هرای اختصاصری اساتید مشخص  ده از طرف دانشکده وطبق خود  سمینارو ماقبل هر سه گرایش نسبت به انتخاب واحد  1400ی های دانشجویان کار ناسی ار د ورود -13

 قدام نمایند. ا

 واحد را ندارند. 14می با ند حق انتخاب بیشتر از  12دارای معدل کمتر از 14002دانشجویان کار ناسی که در نیمسال دوم  -14

 

 آموزش دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر                                                                      


