
 يله تعامساب        

  مواد امتحاني ارزيابي جامع آموزشي پيشنهاد فرم                              
                        ه برق و كامپيوتر كدنشاد 

ماييد و مواد امتحاني ارزيابي جامع آموزشي خود را در اين فرم مشخص ن اهنمار استادو تاييد با مشورت  كندميتعيين كه تحصيالت تكميلي دانشكده  يلطفا در مهلت  دانشجوي محترم:
  ضوابط مربوط به ارزيابي جامع آموزشي در صفحه دوم اين فرم (كه لزومي به چاپ  نيست) قابل مالحظه است. به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل دهيد.

                    گرايش:                                شماره دانشجويي:                                                     نام و نام خانوادگي:     مشخصات  دانشجو: 
  آدرس پست الكترونيكي:                                :  همراهشماره    :                                              استاد/اساتيد راهنما 

 تحقيق:موضوع 

  
  

  :درخواست دانشجو براي انجام ارزيابي جامع آموزشي
  سال ...... برگزار مي گردد، هستم.           □اسفندماه              □مهرماه           اينجانب متقاضي شركت در آزمون كتبي ارزيابي جامع آموزشي كه در  

  تا يك ماه قبل از برگزاري ارزيابي جامع آموزشي كسب خواهم نمود            □حداقل نمره قبولي آزمون زبان انگليسي را كسب نموده ام□.  
  از دو درس زير انجام پذيرد ،دروس اجباري گرايشمجموعه خواهشمند است ارزيابي جامع آموزشي اينجانب از.  
  

  از مجموعه دروس اجباري گرايشپيشنهادي درس  2
    بررسي دفتر تحصيالت تكميلينتيجه   نمره نيمسال   دانشگاه محل اخذ درس  نام مدرس  نام درس 

              
              

  

  :امضا                                    :  نام و نام خانوادگي دانشجو:                                                                              تاريخ  
  

  

   : تاد راهنماي اولاسنظر   
  .را، از يكي از سه درس زير انجام پذيردگذرانده ايشان در مقطع دكتدروس مجموعه از ....... ...ارزيابي جامع آموزشي آقاي/خانم ..............................لطفا 

  گذرانده در مقطع دكترا (در دانشگاه صنعتي اصفهان)پيشنهادي درس  3مجموعه 
    نتيجه بررسي دفتر تحصيالت تكميلي  نمره دانشجو  نيمسال اخذ درس  نام مدرس  نام درس 

            
            
            

  :امضا                                    :  تاريخ                                                               :استاد راهنماي اول نام و نام خانوادگي 
  

  

              نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده:  
  

  امضا:                                    تاريخ:                                                                                                                                                  
  

  18/12/93نسخه     
  
  



  
  
  

  در دانشكده برق و كامپيوتر ارزيابي جامع آموزشيضوابط برگزاري 

ين كسب نمايند. در غير ا» قبولي«خود در ارزيابي جامع آموزشي نمره  تا ابتداي نيمسال چهارم تحصيلدانشجويان دكترا بايد  -1
 .ثبت مي گردددانشجو براي در ارزيابي جامع  »مردودي«يك بار صورت 

قبول شود. در غير اين صورت، براي بار دوم  ي شركت كند ودر ارزيابماه فرصت دارد  6دانشجو حداكثر  ،در صورت مردودي -2
 مردود شده و در نتيجه اخراج خواهد شد.

واحد درسي طبق برنامه  12بخش آموزشي ارزيابي جامع، پس از قبولي دانشجو در آزمون زبان انگليسي و گذراندن حداقل  -3
 نام نمايد.ثبت» 9010730ارزيابي جامع آموزشي با كد «گردد. بدين منظور الزم است دانشجو در درس دانشكده برگزار مي

  مشخص شده است. زيرقبولي در آزمون هاي مختلف زبان انگليسي در جدول  حداقل نمره -4
  

  

 صورت كتبي و دو نوبت در سال، ارزيابي جامع آموزشي به -5

  ) هفته اول يا دوم اسفند ماه 1
  ) هفته سوم يا چهارم مهرماه، 2

درس به انتخاب دانشجو از مجموعه دروس اجباري گرايش  2نمايد. ماده امتحاني شركت  3برگزار مي شود و هر دانشجو بايد در 
درس پيشنهادي دانشجو و استاد  3درس به انتخاب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  از بين  1(در مقطع كارشناسي ارشد)  و 

  شود. نما كه در مقطع دكترا در دانشگاه صنعتي اصفهان گذرانده شده، تعيين ميراه

يا بيشتر باشد، دانشجو بدون برگزاري آزمون شفاهي در ارزيابي جامع آموزشي  17اگر ميانگين نمره دانشجو در آزمون كتبي  -6
باشد، دانشجو بدون برگزاري آزمون شفاهي در  14خواهد شد. اگر ميانگين نمره دانشجو در آزمون كتبي كمتر از » قبول«

باشد، دانشجو بايد در  17تا  14اگر ميانگين نمره دانشجو در آزمون كتبي بين خواهد شد. » مردود«ارزيابي جامع آموزشي 
يا  16 امتحانيماده  3آزمون شفاهي هر سه ماده امتحاني شركت كند و صرفا در صورتي كه ميانگين نمرات كتبي و شفاهي 

 بيشتر شود، در ارزيابي جامع آموزشي قبول خواهد شد.
        
  روش ها و سيستم هاي فازي  طراحي مدارهاي مجتمع خطي   پردازش سيگنال هاي ديجيتال  ئوري جامع ماشينهاي الكتريكيت

  سيستم هاي خبره  1ساخت قطعات نيمه هادي   فرايندهاي تصادفي  بهره برداري پيشرفته
  يادگيري ماشين  مباني فوتونيك  تئوري پيشرفته مخابرات  ديناميك سيستمهاي قدرت

  شناسايي آماري الگو  پردازش سيگنالهاي ديجيتال     كنترل توان راكتيو
  رباتيك  ادوات نيمه هادي رياضيات مهندسي پيشرفته  

  پردازش هاي تكاملي  طراحي منابع تغذيه  الكترومغناطيس پيشرفته تئوري جامع ماشينهاي الكتريكي
    طراحي مدارات وي ال اس آي  طراحي مدارهاي فعال مايكروويو  1كنترل درايو

 معماري كامپيوتر پيشرفته    آنتن پيشرفته  ديناميك سيستمهاي قدرت

  هاي موازيالگوريتم  يا پردازش موازي  الگوريتم هاي موازي  يا پردازش موازي    الكترونيك قدرت
  شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته  سيستم عامل پيشرفته    

  پردازنده هاي محاسباتي  الگوريتم هاي پيشرفته   سيستم هاي كنترل ديجيتال
  وي اچ دي ال  پايگاه داده پيشرفته    سيستم هاي كنترل غير خطي

    داده كاوي     سيستم هاي كنترل چند متغيره
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