
 دروس قابل اخذ دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف رشته مهندسی کامپیوتر

 

 افزار: گرایش نرم

 8-01 01-01 03:31-03:31 03:31-03:31 

 کاوی داده   شنبه

11140230 

 

افزار  مهندسی نرم یکشنبه

 1114010 پیشرفته

 افزار آزمون نرم  

1114133 

 1کاوی * داده   دوشنبه

1114023 

 

افزار  مهندسی نرم شنبه سه

 پیشرفته *

1114010 

 افزار * آزمون نرم  

1114133 

     چهارشنبه

 

 گرایش شبکه:

 8-01 01-01 03:31-03:31 03:31-03:31 

ارزیابی کارایی   شنبه

سیستمهای 

 کامپیوتری

1114114 

  

 مدیریت شبکه یکشنبه

1114101 

های کامپیوتر  شبکه

 1114113 پیشرفته

  

ارزیابی کارایی   دوشنبه

سیستمهای 

 کامپیوتری *

1114114 

  

 مدیریت شبکه * شنبه سه

1114101 

های کامپیوتر  شبکه

 پیشرفته *

1114113 

  

     چهارشنبه

 

                                                           
 عداد درج شده روبروی دروس شماره درسها در سیستم گلستان هستندا 0
 باشد. های فرد هر ترم ) هفته اول، هفته سوم، هفته پنجم و...( می عالمت * به معنی برگزاری کالس در هفته 1



 

 گرایش هوش مصنوعی:

 8-01 01-01 03:31-03:31 03:31-03:31 

     شنبه

 شناسایی الگو یکشنبه

1114132 

 تکاملیرایانش 

1114142 

روش تحقیق و 

 1114110 سمینار

 

     دوشنبه

 شناسایی الگو * شنبه سه

1114132 

 رایانش تکاملی *

1114142 

  

     چهارشنبه

 

 باشد. اخذ هر سه درس هر یک از گرایشها توسط دانشجویان هر گرایش الزامی مینکته مهم: ** 

 

 مختلف رشته مهندسی کامپیوتردروس قابل اخذ دانشجویان دکتری گرایشهای 

سیستم  001دانشجویان دکتری الزم است جهت اخذ دروس با اساتید راهنمای خود مشورت نموده و با مشاهده گزارش 

ایمیل تمامی اساتید و شماره تلفن داخلی ایشان در سایت  گلستان اقدام به اخذ دروس توصیه شده توسط اساتید نمایند

دسی کامپیوتر در صفحه شخصی هر استاد درج شده است و در صورت نیاز دانشجویان گرامی دانشگاه بخش دانشکده مهن

 .توانند به این طریق با اساتید گرامی در ارتباط باشند می

 

 چارت درسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی کامپیوتر

تحصیلی در شورای بخش هر گرایش با توجه دروس ترمی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی کامپیوتر در هر ترم 

 شود و چارت درسی ثابت و مشخص وجود ندارد. گیری می تصمیم ،به شرایط

 

 ایمیل و تلفن کارشناس رشته مهندسی کامپیوتر

 133-30131331تلفن داخلی 

 s.naeimy@staff.yazd.ac.irایمیل 


