
 اول د��ر � �م ا�د دا�
به دانشکده فناوري اطالعات و  
 مهندسی کامپیوتر خوش آمدید



 فهرست مطالب
معرفی اجمالی دانشکده 
بررسی چارت ترمی تمرکزهاي مختلف مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر 
 هوش مصنوعی و طراحی و توسعه نرم افزارمقایسه ي دو تمرکز 
 سما(ورود و نحوه ي استفاده از سامانه ي مدیریت آموزشی( 
 جام(ورود و نحوه استفاده از سامانه جامع آموزش مجازي( 
معرفی بخش هاي مختلف وب سایت دانشکده 

آیین نامه ها  و فرم هاي آموزشی 
معرفی استادان و کارکنان دانشکده 
معرفی دانشجویان نخبه ي دانشکده 
معرفی انجمن هاي دانشکده 



 )1(معرفی اجمالی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات 

فعا��ت �روع: 
اطالعات فناوري مهندسی کارشناسی مقطع( دانشجو نفر 28 با 1384 سال( 

مام و�ت ع��ی �یأت آمار�: 
3 ،دکتري بورسیه 1 و )دکتري تحصیل به مأمور( مربی 1 استادیار، 4 دانشیار 



 )2(معرفی اجمالی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات 

دا�ه کار�نا�ی ���ی�ی �قا�ع: 
مصنوعی هوش گرایش با( کامپیوتر مهندسی کارشناسی( 

نرم افزار توسعه و طراحی گرایش با( کامپیوتر مهندسی کارشناسی( 

کامپیوتر علوم کارشناسی 



 )3(معرفی اجمالی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات 

دا�ه ار�د کار�نا�ی ���ی�ی �قا�ع: 
اطالعات فناوري مهندسی ارشد کارشناسی 

نرم افزار گرایش( کامپیوتر مهندسی ارشد کارشناسی( 

رباتیکز و مصنوعی هوش گرایش( کامپیوتر مهندسی ارشد کارشناسی( 

 



 معرفی اجمالی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات
شامل دانشکده موفقیت هاي سایر 

تاکنون 94 سال از »بزرگ داده هاي پردازش و توزیعی محاسبات« ملی کنفرانس دوره ي پنج موفق برگزاري 

92 بهمن در محاسبات و ارتباطات اطالعات صنعتی کاربردهاي توسعه ملی کنفرانس اولین برگزاري  

92 شهریور در هوشمند هاي موش رباتیک ملی مسابقات دوره هشتمین برگزاري 

  کشور دانشگاههاي کل میان در دانشکده این از 92 سال  کشوري نمونه دانشجوي انتخاب 

کامپیوتر رشته کشوري المپیاد بیستمین نهایی مرحله در کشوري 26 رتبه کسب 

و کامپیوتر رشته کشوري المپیاد چهارمین و بیست نهایی مرحله در کشوري  30 رتبه کسب ... 



http://it.azaruniv.ac.ir/?PageID=9 





 



 



 به تفکیک نوع درستمرکز طراحی و توسعه نرم افزار دروس 
 



 تفکیک نوع درسهوش مصنوعی به دروس تمرکز 



 تفاوت گرایش هاي فناوري اطالعات و نرم افزار
 
 
تقسیم بندي بر اساس عالقه و رتبه ي دانشجو انجام شده است. 

 
 به غیر از چند درس معدود، بقیه ي دروس این دو گروه مشابه یکدیگر

 .می باشد
 
 در مدرك نهایی » هوش مصنوعی«یا » نرم افزارطراحی و توسعه «اصطالح

 .لحاظ نخواهد شد
 
 دریافت می کنندمهندسی کامپیوتر عنوان  دانشجویان هر دو گروه، مدرکی با. 



 



 



 دروس رشته کارشناسی علوم کامپیوتر به تفکیک نوع درس



 )سما(ورود و نحوه استفاده از سیستم مدیریت آموزشی 



 )سما(ورود و نحوه استفاده از سیستم مدیریت آموزشی 

 استفاده از گزینه موجود در سایت دانشگاه: روش اول

http://azaruniv.ac.ir/


 )سما(ورود و نحوه استفاده از سیستم مدیریت آموزشی 
 استفاده از لینک مستقیم : روش دوم

http://sama.azaruniv.ac.ir/






 )جام(سامانه جامع آموزش مجازي 
http://jam.azaruniv.ac.ir 



 )جام(راهنماي استفاده از سامانه آموزش مجازي 
http://www.azaruniv.ac.ir/lms/H02-OnlineClass-Student.pdf 



 معرفی بخش هاي مختلف وب سایت دانشکده

 
http://it.azaruniv.ac.ir 
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 معرفی استادان و کارکنان دانشکده
 



 دکتر مهدي هاشم زاده
 رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوري اطالعات

 دانشیار: درجه علمی
 هوش مصنوعی -علوم کامپیوتر: رشته و گرایش 



 دکتر علیرضا روحی
 و علوم کامپیوتراطالعات، مهندسی کامپیوتر مدیرگروه فناوري 

 استادیار: درجه علمی
 نرم افزار-مهندسی کامپیوتر: رشته و گرایش

 



 دکتر محمد خودي زاده
 مربی: درجه علمی

 نرم افزار-مهندسی کامپیوتر: رشته و گرایش



 دکتر محسن حیدریان
استادیار: درجه علمی  

سیستم هاي کامپیوتري-علوم کامپیوتر: رشته و گرایش  



 دکتر عسگرعلی بویر
 دانشیار: درجه علمی

 سیستم هاي توزیعی-علوم کامپیوتر: رشته و گرایش



 دکتر ناصر فرج زاده
 دانشیار: درجه علمی

 هوش مصنوعی-علوم کامپیوتر: رشته و گرایش



 دکتر اسماعیل نورانی
 استادیار: درجه علمی

 نرم افزار-مهندسی کامپیوتر: رشته و گرایش 



 دکتر حسین عباسی مهر
 استادیار: درجه علمی

 تجارت الکترونیک-مهندسی فناوري اطالعات: رشته و گرایش



 دکتر عین اهللا پیرا
 استادیار: درجه علمی

 نرم افزار-مهندسی کامپیوتر: رشته و گرایش



 دکتر جلیل قویدل
 بورسیه دکتري: درجه علمی

 هوش مصنوعی-مهندسی کامپیوتر: رشته و گرایش



 سرکار خانم رقیه باقرنژاد
 رئیس آموزش دانشکده



 جناب آقاي رضا کرباسچی
 مسئول دفتر رئیس دانشکده



 خانم مهندس مریم راضی
 مسئول سایت دانشکده

کارشناس ارشد مهندسی فناوري اطالعات با گرایش 
 طراحی و تولید نرم افزار



 معرفی دانشجویان نخبه ي دانشکده



دانشجوي ممتاز مقطع کارشناسی ارشد •  مرتضی ملکی
مهندسی فناوري اطالعات با گرایش مدیریت  

 اطالعاتیسیستم هاي 



دانشجوي ممتاز مقطع کارشناسی ارشد •  فریبا خلج
 کامپیوتر در گرایش نرم افزارمهندسی 



 علوم کامپیوتررشته دانش آموخته ممتاز •  خانم زهرا موسی پور
پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد •

 دانشگاه تبریز



مهندسی کامپیوتر  دانش آموخته ممتاز رشته •  نیما صادق زاده
 )فناوري اطالعات(



رشته مهندسی کامپیوتر  دانش آموخته ممتاز •  محسن دهقان زاده
 )  فناوري اطالعات(

برگزیده ي منطقه اي آزمون المپیاد دانشجویی  •
کشوري در بیست و  34و کسب رتبه ي 

 98دانشجویی سال چهارمین دوره ي المپیاد 



 معرفی انجمن هاي دانشکده



 زهرا صیادي
 دبیر انجمن علمی دانشجویی نرم افزار

 زهرا صیادي•  اعضاي انجمن علمی نرم افزار
 ثمین غالم عباسی•
 حمیدرضا شکیبی•
 امیررضا برزگري•
 امیررضا اصدقی•



 نیما صادق زاده
دبیر انجمن علمی دانشجویی هوش 

 مصنوعی و بینایی ماشین

 نیما صادق زاده•  اعضاي انجمن علمی هوش مصنوعی
 حامد جاللی•
 سجاد سهرابی•
 پردیس کریمی•
 ستایش علیمحمدي•



 علی اکبر مهدوي
دبیر انجمن علمی دانشجویی 

 ITفناوري اطالعات 

اعضاي انجمن علمی فناوري اطالعات و 
 علی اکبر مهدوي•  )IT(مهندسی کامپیوتر 

 سید محمدحسین قافله باشی•
 مریم عباسی زاده•
 عارف رشیدي فر•
 مهدیه پیري•
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