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 مشخصات عمومی -الف

 رتبه در آزمون کارشناسی ارشد عنوان گرایش قبولی در کارشناسی ارشد شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی

    
 

 شماره تلفن همراه شماره تماس ثابت سال تولد تعداد فرزندان شما وضعیت تاهل

     
 

 نشانی پست الکترونیکی نشانی پستی:

  
 

 وضعیت تحصیلی دوره کارشناسی -ب

سال اخذ 

مدرک 

 کارشناسی

دانشگاه محل تحصیل 

 کارشناسی

عنوان کامل رشته و گرایش 

 کارشناسی

معدل کل 

دوره 

 کارشناسی

نوع مدرک 

)کارشناسی 

 پیوسته/ناپیوسته(

عنوان گرایش 

کاردانی )برای 

 کارشناسی ناپیوسته(

      
 

  عنوان پروژه فارغ التحصیلی کارشناسی:
 

 سابقه پژوهشی -ج

 ها یا مجالت علمی( )تعداد و لیست مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس

 

 

 

 وضعیت اشتغال -د

 ⃝فعال مشغول به کار نیستم        ⃝وقت کار پاره        ⃝تمام وقتکار  میزان اشتغال

  نوع شغل و محل کار:

 

 

 

 



 تعیین دروس جبرانی -هـ

هایی که در جدول زیر عنـوان   لطفا با توجه به گرایش قبولی خود در دوره کارشناسی ارشد، تعیین کنید کدام یک از درس

 اید. گذراندهشده را در دوره کارشناسی خود 

 گرایش هوش مصنوعی و رباتیک گرایش رایانش امن )امنیت اطالعات( افزار گرایش نرم

 ام گذرانده نام درس ام گذرانده نام درس ام گذرانده نام درس

  مبانی هوش محاسباتی  امنیت شبکه / مبانی رایانش امن  ها ها و ماشین نظریه زبان

  اصول رباتیکز  ها سیستم وطراحی افزار/تحلیل نرم مهندسی  ها پایگاه داده

  ها ها و سیستم سیگنال  سیستم عامل  افزار مهندسی نرم

  مبانی بینایی کامپیوتری  های کامپیوتری شبکه  معماری کامپیوتر

  های خبره هوش مصنوعی و سیستم    ها طراحی الگوریتم

  گفتارمبانی پردازش     های عامل سیستم

  ها طراحی الگوریتم    
 

واحـدی اسـت. کـف و    6واحـدی و پـروژه   3واحدی، سمینار 2درس  واحد، متشکل از هشت 23کل دوره کارشناسی ارشد، 

است. عالوه بر آن، ممکن است با توجه به قـوانین و مقـررات دانشـکده و     41و  8سقف تعداد واحددر هر ترم، به ترتیب 

 ما اختصاص یابد. همچنین سرفصل مصوب وزارت علوم، یک یا چند درس جبرانی به ش

شود. لطفا در جدول زیر، تعیین نمایید کـه مایـل    انتخاب واحد شما در ترم اول توسط تحصیالت تکمیلی دانشکده انجام می

واحدی داشته باشید. توجه کنیـد کـه درس سـمینار درهرصـورت بـه شـما       2درس  چهاریا  سهیا  دوهستید در ترم اول، 

 عالم شده بدون احتساب درس سمینار است.های ا یابد و تعداد درس اختصاص می

 درس انتخاب نمایید.  2درس و در غیراینصورت،  1پیشنهاد دانشکده این است که درصورت داشتن درس جبرانی، 

 :.                   امضای دانشجوواحدی انتخاب شود2درس . . . . . .  لطفاً در ترم اول برای من به تعداد
 

 تعهد دانشجو -و

 کمیته محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده؛

شـوم در طـی    با تقدیم احترام، اینجانب  . . . . . . . . . . . . . . . . دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش . . . . . . . . . . متعهد می

ص دوره تحصیلی، کلیه دروس برنامه درسی و همچنین دروس جبرانی )که ممکن است از طرف دانشکده بـه مـن اختصـا   

، بگذرانم. در غیراینصورت و دانشگاه صنعتی سجاد ها و سایر قوانین مصوب وزارت علوم نیازی یابد( را با رعایت کلیه پیش

گیـرم.             نامه آموزشی کارشناسی ارشد، مسئولیت هرگونه اشکال آموزشی را شخصاً برعهده می و با اطالع کامل از مفاد آیین

 امضاء دانشجو و تاریخ:

 

 


