
 مهم اطالعیه
 به بعد 59ورودی قابل توجه دانشجویان 

 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

باشند که چارت جدید را از سایت دانشکده مهندسی کامپیوتر از بخش دروس پیشنهادی دریافت کنند و مطابق چارت انتخاب موظف می کلیه دانشجویان

 واحد نمایند.

 باشد:دانشجویان به آن دقت کنند به شرح زیر مینکات مهم که باید 

 رونیکی مدارهای الکتریکی و الکت-آزو  معماری کامپیوتر-نویسی پیشرفته، جبر خطی کاربردی، آزکلیه دانشجویان موظف هستند دروس کارگاه برنامه

 را اخذ نمایند.

  شودمینویسی تطبیق داده و برنامه مبانی کامپیوتربا درس کارگاه  اندگذرانیدهدانشجویانی که درس کارگاه کامپیوتر را. 

 شودمیمدار منطقی تطبیق داده -با درس آز اندمدار منطقی و معماری را گذرانیده-آز دانشجویانی که درس. 

  شودمیبا درس مدارهای الکتریکی و الکترونیکی تطبیق داده  اندگذرانیدهدانشجویانی که درس مدارهای الکتریکی را. 

 شودمیمدارهای الکتریکی و الکترونیکی تطبیق داده -با درس آز اندگذرانیدهمدارهای الکتریکی را -شجویانی که درس آزدان. 

 شودمیها تطبیق داده الگوریتمها و با درس ساختمان داده اندگذرانیدهها را دانشجویانی که درس ساختمان داده. 

 شودمیتطبیق داده   1افزار با درس مهندسی نرم اندگذرانیدهها را ستمدانشجویانی که درس تحلیل و طراحی سی. 

 شود.های سیار تطبیق داده مینویسی دستگاهنویسی اندروید( را اخذ نمودند با درس برنامهدانشجویانی که درس مباحث ویژه در برق)برنامه 



  شود.مبانی کاربردهای هوش مصنوعی تطبیق داده میدانشجویانی که درس هوش مصنوعی و خبره را اخذ نمودند با درس 

 شود.تطبیق داده می 1ای را اخذ نمودند به عنوان درس اختیاری مباحث ویژه های چندرسانهدانشجویانی که درس محیط 

  شود.واحدی اختیاری در نظر گرفته می 3دانشجویانی که درس ریاضیات مهندسی را اخذ نمودند به عنوان یک درس 

 شود.واحدی اختیاری در نظر گرفته می 3های کامپیوتری دیجیتال را اخذ نمودند به عنوان یک درس جویانی که درس سیستمدانش 

که اضافه شده است را با نظر گرفتن  یدروس جدید ،موظفند با بررسی چارت 59و  59دانشجویان  –نکته 

 ریزی الزم را داشته باشند.برنامه ،نسبت به اخذ دروس ،نکات فوق

 

  

 و فناوری اطالعاتکامپیوتر مهندسی  دانشکده                                                    

   11/6/97 


