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، لطفا موارد زیر براي انتخاب واحد در نظر داشته  دانشجویان گرامی با سالم و عرض خیر مقدم خدمت تمامی 
  : دیباش

 .شود واحد توصیه می 9است که واحد  12تا  6براي ترم اول بین  مجاز براي اخذتعداد واحدهاي  -

ت، را نگذرانده اس دروس جبرانیهاي کارشناسی و کارشناسی ارشد  در صورتیکه دانشجو در طول دوره -
 .حتما نسبت به گذراندن دروس جبرانی به صورت مهمان در واحد دیگري از دانشگاه آزاد اقدام نماید

را که روي ) 16/4/92مصوب سال (وزارت علوم جدید حتما سرفصل  ها،در کلیه ترم براي انتخاب واحد -
رعایت نکردن . نماییدواحد  ساس آن انتخابسایت گروه قرار داده شده است مدنظر قرار دهید و برا

 . عواقب ناشی از آن در زمان فارغ التحصیلی به عهده شخص دانشجو خواهد بودمصوبات و سرفصل و 

 : است قابل دسترسسرفصل وزارت علوم از لینک زیر در سایت گروه  -

16-41-08-15-05-2015-http://computer.srbiau.ac.ir/index.php/forms/142  
حتما در این سایت عضو . باشدمی www.computer.srbiau.ac.irسایت گروه کامپیوتر آدرس  -

 . شده و اخبار مهم گروه را از آنجا دنبال نمایید

-می رشاديجناب آقاي دکتر دکتري  در مقطع افزار نرمگرایش –کامپیوتر مدیر گروه رشته مهندسی  -
-هو باطالع رسانی سایت گروه وب سایت ایشان در ساعات و مکان حضور ایشان در ترم آتی در . دنباش

 . شودمیروز 

هت انتخاب رساله دکتري، دانشجویان حتما رزومه خود را ج راهنماياستاد با توجه به مشخص نشدن  -
 :استاد راهنما به ایمیل

ce.srbiau@gmail.com  
الزم بذکر است کلیه درخواست انتخاب استاد راهنما باید در اسرع وقت ایمیل شود و . ارسال نمایند

  .شود فرآیند انتخاب استاد راهنما دکتري دانشجو از طریق گروه انجام می
 الی 21/6/94هاي در صورت نیاز به مراجعه حضوري، مدیر گروه رشته در تاریخ نامدر بازه ثبت -

، همچنین. حضور خواهند داشتي دوم  طبقه دانشکده فنی در  15:30تا  10:30از ساعت  31/6/94
قابل مشاهده در سایت گروه کامپیوتر، بخش اساتید، (ایشان  تقویم گوگلدر  مدیر گروهزمان حضور 
 . شود روز رسانی میهب) میدیا رشادي
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خود دروس زیر را نگذرانده اند موظف هستند  و کارشناسی ارشد دانشجویانی که در دوره کارشناسی -
 :در ترم اول اخذ نمایند دروس جبرانیعنوان هاین دروس را ب

o ها ها و ماشین نظریه زبان 

o ها ادهپایگاه د 

o عامل هاي سیستم 

o ها طراحی الگوریتم 

o افزار مهندسی نرم 

o معماري کامپیوتر  
عالوه بر توضیحاتی که در این برگه در اختیارتان قرار گرفته است حتما به سرفصل جدید رشته نیز مراجعه 

ن را به طور دقیق مطالعه فرمایید و براي انتخاب واحد براساس سرفصل جدید وزارت علوم در نموده و آ
  . اقدام فرمایید معماري کامپیوتررشته مهندسی کامپیوتر گرایش 

  

  

  موفق باشید


