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 ًظش دس ٍاحذ اًتخاب تشاي سا صیش هَاسد لطفا گشاهی، داًطجَیاى تواهی خذهت هقذم خیش ٍ سالم ػشض تا

 :تاضیذ داضتِ

 ضَدهی تَصیِ ٍاحذ 9اخز  کِ است ٍاحذ 12 تا 6 تیي اٍل تشم دس اخز تشاي هجاص ٍاحذّاي تؼذاد. 

 سایت دس کِ (11/4/22 )هصَب ػلَم ٍصاست جذیذ سشفصل حتوا ّا،تشم کلیِ دس ٍاحذ اًتخاب تشاي 

 ًکشدى سػایت .ًواییذ ٍاحذ اًتخاب آى تشاساس ٍ ،دادُ قشاس هذًظشسا  است ضذُ دادُ قشاس گشٍُ

 .تَد خَاّذ داًطجَ ضخص ػْذُ تِ التحصیلی فاسؽ صهاى دس آى اص ًاضی ػَاقة ٍ ،هصَتات ٍ سشفصل

 است دستشس قاتل گشٍُ سایت دس صیش لیٌک اص ػلَم ٍصاست سشفصل: 

http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/forms/142-2015-05-15-08-41-16 

 کاهپیَتش گشٍُ سایت آدسس www.computer.srbiau.ac.ir  ػضَ سایت ایي دس حتوا تاضذ.هی 

  ًواییذ. دًثال آًجا اص سا گشٍُ هْن اخثاس ٍ ضذُ

 آقاي جناب دکتشي ٍ اسضذ طغاهق دس هصٌَػی َّش گشایص-کاهپیَتش هٌْذسی سضتِ گشٍُ هذیش 

 گشٍُ سایت دس ایطاى سایت ٍب دس آتی تشم دس ایطاى حضَس هکاى ٍ ساػات .تاضٌذهی شریفی دکتر

 .ضَدهی سٍصتِ ٍ سساًی اطالع

 سصٍهِ حتوا داًطجَیاى ،دس صهاى هصاحثِ دکتشي سسالِ راهنماي استاد ًطذى هطخص تِ تَجِ تا 

 :ایویل تِ ساٌّوا استاد اًتخاب جْت سا خَد

srbiau.computer@gmail.com 

 ٍقت اسشع دس تایذ ساٌّوا استاد اًتخاب تِ هشتَط ّايدسخَاست کلیِ ،است رکشِت الصم .ًوایٌذ اسسال

 .گیشد اًجام گشٍُ طشیق اص داًطجَ يساٌّوا استاد اًتخاب فشآیٌذ تا ُذض ایویل

 30/1/24 ّايتاسیخ دس سضتِ گشٍُ هذیش حضَسي، هشاجؼِ تِ ًیاص صَست دس ًام ثثت تاصُ دس ٍ 

 ّوچٌیي، .داضت خَاٌّذ حضَسٍ ٌّذسی  فٌی داًطکذُ دس 15:30 تا 10:30 ساػت اص 31/1/24

 اساتیذ، تخص کاهپیَتش، گشٍُ سایت دس هطاّذُ قاتل) ایطاى گوگل تقویم دس گشٍُ هذیش حضَس صهاى

 .ضَدهی سساًی سٍصتِتِ صَست ّفتگی  ضشیفی( آسش

 

http://www.computer.srbiau.ac.ir/


 ّستٌذ هَظف اًذ،ًگزساًذُ سا صیش دسٍس خَد اسضذ کاسضٌاسی یا کاسضٌاسی دٍسُ دس کِ داًطجَیاًی 

  ًوایٌذ: اخز اٍل تشم دس جبرانی دروس ػٌَاىتِ سا دسٍس ایي

o هصٌَػی َّش  

o ّاّا ٍ سیستنسیگٌال 

o ّاطشاحی الگَسیتن 

 

 ًٍُیض سضتِ جذیذ سشفصل تِ حتوا است گشفتِ قشاس اختیاستاى دس تشگِ ایي دس کِ تَضیحاتی تش ػال 

 ٍصاست جذیذ سشفصل تشاساس ٍاحذ اًتخاب تشاي ٍ اییذًو هطالؼِ دقیق طَس تِ سا آى ٍ ًوَدُ هشاجؼِ

 هاییذ.فش اقذام َّش هصٌَػی گشایص کاهپیَتش هٌْذسی سضتِ دس ػلَم

 

 تاضیذ هَفق


