
 یتعالبسمه

 انجمن های علمی برق و کامپیوتر و نمایندگان دانشجویان انیدانشجو با جلسه

 سواالت دانشجویان وی مجاز آموزشی هادبکیف ارائهدر ارتباط با 

 از طریق اسکای روم ۱۳:۳۱ی ال ۱۱ ساعت ،۹۹ خرداد ۵ دوشنبه،

 ، یمیکر دکتر ،یزدیا دکتر ،)معاون اموزشی دانشکده( احمدزاده دکتر ،)ریاست دانشکده( تابش دکتر  :حاضر همکاران

 فرهنگی دانشجویی دانشکده( )سرپرست ،دکتر ذکرییمالکدکتر

 ،برق 59یریکب فاطمه ،الکترونیک  59ییرزایمشاه وایش ،مخابرات  59ضیف ساداتنجمه خانمها :انیدانشجو

ی مصطف ،مخابرات  59زادهعابدانی مهد کامپیوتر 59زاده،خان مهرداد ،کامپیوتر 59انیزارع آرمان ،قدرت  59مجردی مجتب انیآقا 

 کامپیوتر 59ذوفن سهند ،کنترل 59یمحمد

 به را النیالتحصفارغ مشکالت که فرمودند دیتاک. کردند تشکر هاآن ارسال و مشکالتی بندجمعی برا دانشجوبان از: تابش دکتر

 کارآموزی. شودیم انجام است انتقال قابل کهیی هاآن هست، مطرح هم هادانشکده ریسای برا شگاهیآزمابحث. میکنیم حلی نحو هر

 .است  بوده اثرگذار دانشگاه ماتیتصم در و شده صرف وقت ساعت نفر صد دانشکده توسط حل راه ارائهی برا. است شده حل هم

 یماتیتصمی ستیبا ابتدا در و کارمندان وی علماتیه هم و انیدانشجوی برا هم. هست خاص طیشرا آمده شیپ طیشرا: یذکر دکتر

مایت از طرف دانشگاه ستاد ح .است شده صرف ماتیتصمی برا وقت ساعتها. هست چگونه بعد هفته میبدان نکهیا بدون شدیم گرفته

 موارد الزم در حال پیگیرینی شده . نقطه نطرات پرسیده شده و نفر دانشجو صحبت تلف 9555از دانشجویان تشکیل شده و با بیش از 

 است.

رف و از طدانشگاه می باشد آموزشی توجه : قابل ذکر است که قوانین و مقررات آموزشی تابع قوانین 

 شودمیدانشگاه اطالع رسانی  سایتها و کانال های رسمی

خرداد شورای  05خرداد و پاسخ انها امده است همچنین در جلسه  9در جلسه  شدهمطرحدر ادامه سواالت 

جلسه بعدی انشااهلل در اوایل تیر ماه  .ه استپژوهشی دانشکده نیز موارد مطرح و پیگیری شد –اموزشی 

 برگزار خواهد شد

 

 

 



 

ی برا شده تائید خیتار دو: احمدزاده دکتر

 کهی دوستان.  نداکردهپروژه   ثبت کهی افراد

ی ول میدار نیددال کنند، دفاع وریشهر تا بخواهند

 دهش دادهی شتریب فرصت ندارند مشکل کهی افراد

 رییتغ را موضوعی حت ای و شوند هماهنگ استاد با تا

 شگاهدان مصوبه به بنا ترم کیپروژه  مهلت به. دهند

 پر ار تیسا فرم دیبا دانشجو االن. است شده اضافه

 استاد. سدبر توافق به استاد بای لیمیا صورتبه و کند

 لیمیا احمدزاده دکتر به ریمد و گروه ریمد به

 .است داده انجام را کارش دانشجو گرید و کنندمی

 کی همی ارشته دودانشجویان  پروژهدر مورد 

. شودیم اعالمی بندجمع از بعد که میاداشته مصوبه

 و پروژهی رحضوریغ وی حضور ارائه مورد در

بعدا  و است نگرفته صورتیی نها بیتصو خهایتار

 .شودیمی رساناطالع

 

 دارد؟ وقتی زمان چه تا پروژه لیتحوخانم فیض :

 استاد با که هستندی دوستان ای م؟یبد لیتحو دیبا گزارش

 طیشرا دهند؟ینم لیمیا جواب استادها و نشدن نکیل

 دونندینم که دارد وجود هایادورشتهی برا ترخاص

 !ریخ ای رندیبگ را دو پروژه

 

 پروژه

در حال حاضر دانشگاه مصوبه ای : احمدزاده دکتر

 .در این زمینه ندارد

 

 حتما شود لیالتحصفارغ بخوادی کس اگر ایآ: ضیف خانم

 شود لیالتحصفارغ تواندیم ای کند؟ دفاع وریشهر تا دیبا

  نکند؟ دایپ مشکل ارشد نامثبت و بماند ناتمام پروژه و

 

 پروژه

وژه در تابستان مشکل ثبت نام پر: احمدزاده دکتر

بته طبق ظرفیت استادندارد ال  

 هم د؟رنیبگ تابستان را پروژه تونندیم هابچه: ضیف خانم

 دارند؟ نامثبت ۹ ترم کهی کسان هم و النیالتحصفارغ

 

 پروژه

 در و میهستی بندجمع حال در :احمدزاده دکتر

 احتمال. هست رحموضوع مطاین  دانشگاه سطح

 نجامای برا بتوانند انیدانشجو تابستان میدادیم

 لیاوا تا وریشهری حت. ندیایبی حضوری هاشیآزما

ی ول میدهیم انجام را کار نیا بتوان اگر هم مهر

 اگر. بود خواهد چهی ریگمیتصم میدونینم هنوز

 .دیکن لیمیا دارد مشکلی خاص شگاهیآزما

 کیالکترون و قدرت کیرونلکتا شکاهیآزما*

 بیاد دکتری آقا هست بنا و شده هماهنگی صنعت

 نیا تا کنندمی هماهنگی جلسات آپ واتس شماره با

 لیالتحصفارغی هابچه که هستند آزی تعداد: ضیف خانم

 تسیل و نشده انجامی کار چیه حاال تا که دادند ستیل

 آز لمث. شده ارسالی ذکر دکتر خانم و تابش دکتری برا

DSP، یمی کار ایآ...کارگاهی حت...تالیجید آز قدرت، آز

 انیدانشجو هم باشدی حضور به بنا اگر داد؟ انجام شود

 زهاییوک و نهایتمر از مای طرف از. انیب تونندینمی خوابگاه

 در هم آزها ایآ و ماه کی نیا میبود فشار تحتی لیخ

 رتصو نیا در که فتدیب اتفاق هست قرار ماه کی نیهم

 .شودیم ترفشرده کارها حجم

 

 

 آزمایشگاهها
 
 
 



. النیالتحصفارغی برا فقط ببرند، شیپ را شگاهیمازآ

  lms قیطر از هست بنا هم کارشناس دکتری آقا

 .کنند اعالم

به شوندیم انجام هاشگاهیآزما تمامی زدیا دکتر*

ی زمجا توانینم که ق،یدق ابزار شگاهیآزما فقط جز

ان با ایش که دارد لیالتحص فارغدو فقط. کرد ارائه

 شودمیصحبت 

 آز. هستی اریاخت هم FPGA آز ،یمیکر دکتر*

 .ستین لهایالتحصفارغ به مربوط هم ۲ تالیجید

 

 

د توسط اقای دکتر کریمی پیگیری شدموار  هم وتریکامپ سمت از پروژهی برا: زادهخانی آقا 

 . شد  داده پاسخ که هستی مشابه سواالت

 و( ۲تالیجید همان)  کرویم آز شگاهیآزما درباره

 جلوی مجاز که دارند ازینی لیالتحصفارغی برا شبکهآز

 .روندیم

 

 آزمایشگاهها
 

 گروه با ها،شگاهیآزما لود درباره :تابش دکتر 

. است شده صحبت هاکارشناس و کیالکترون

 بر بنا و باشند نداشتهی نگران امتحان درباره دوستان

  .باشهی ریادگی اصل

 صورتبهدر مورد انجام ازمایش ها دکتر احمدزاده: 

مت و قس حضوری هنوز تصمیمی گرفته نشده است

مجازی و بعدا در صورت امکان عملی مکمل هم 

 شودمیخواهند بود و دوباره کاری ن

 

 بخصوص هاشگاهیآزما ازی برخیی: رزایمشاه خانم

هیبشی برا روز دو ای کی یگاه که کیالکترون رگروهیز

 دیشا که هستیی هازمزمه. شودیم گرفته وقتی ساز

 نفره سهی ول ،ینفر تک و شود برگزار فشرده تابستان

شگاهیآزما بدونم خواستمیم. دهدیم جوابی سخت به هم

 قتو و بروند شیپی خوب بهی مجاز تونستند کهیی ها

 وند؟ش تکرار تابستان در هست ممکن ایآ گرفتند،ی ادیز

 پالس ،۲ و ۱ آنالوگی هاشگاهیآزما مثالی برا

 

 آزمایشگاهها
 

 میستقم دانشجو لیمیا به دیاسات و کارشناسان: پاسخ

 تانگلس در که هستی لیمیا فقط ندارند،ی دسترس

بنابراین مسئولیت دریافت  .اندکرده نامثبت lms ای

 ایمیل بر عهده دانشجوست.

در حین جلسه در مورد از میکرو اقای دکتر کریمی 

موضوع را با کارشناس محترم آزمایشگاه پیگیری 

 کردند.

 طیشرا کرو،یم آز درباره مثالی برا انتقاد: زادهخانی آقا

 لیمیا مثالی برا. ندارهی خوبی رساناطالعی ول خوبه

 هفته ات که زدن لیمیا االن بعد نداشت، نیددال که زنندیم

 . دیبفرست دیبا بعد

 آزمایشگاهها
 

دکتر ایزدی: مسئولین مرکز کارگاهها در حال 

 طراحی روشی برای کارگاه هستند

 .شودیم انجام بعد ترم و شودیم حذف ایآ برق کارگاه

 
 کارگاه



 شود؟یم حذف کال ایآ وتریکامپ کارگاه قرار است از این هفته شروع شود

 
 کارگاه

 وزارت و دانشگاه با کهی اراتیاخت مورد در: اسخپ

 ار نکاتی ول ادیبرنم دستمون ازی کار هست علوم

برای   تیوضع موارد ازی لیخ در. میدیم انتقال

. ستین مشخص هم خودمون وی علم اتیهاعضای 

 کتردی آقا به داردیی اجرا تیقابل که یشنهادیپ هر

ی آموزشی شورا در د،ییبفرما منتقل احمدزاده

 .شودیم مطرح دانشگاه

 امتحان دیع از قبل جلسه نیاول از :یزدیا دکتر

جمع بهی ول بوده همکاران همه یذهن تیمشغول

 درک دیبا همهی ول. میبرس مینتونستیی نهای بند

ی بانتخا هر. میندار تبعات بدون انتخاب که میکن

 به نانهیبواقع دیبا. داردی منف جنبه میباش داشته

 . میریبپذ را روش هری بهایع و میکن نگاه مساله

 از شیب بااز طریق ستاد حمایت از دانشجویان 

ستهد نکاتشون و شده گرفته تماس دانشجو ۵۱۱۱

 .شودیمی بند

 

 صبخصو ان،یدانشجوی ابیارز وهیش بحث: زادهخانی آقا

 .هستند نگرانی لیخ باال،ی لیخی هامعدل با انیدانشجو

ی فیکی ابیارز مخالف که هستند همی انیدانشجو البته

 نگرانند،ی لیخ همه که نهیا واحد نکتهی ول. هستند

 معدل خواستندیم آخر ترم که لهایالتحصفارغ بخصوص

 متزحی لیخ که هستندی افرادی طرف از. بدهند بهبود را

 .پسندندینم رای فیک ستمیس و دندیکش

 

 شیوه

 ارزیابی

 کالس در حضوری برا استادان ازی برخی ابیارز مورد در  شودمیموارد مطرح و اطالع رسانی 

 امکان همه لزوما که گرفتند نظر در نمره نیآنال

 داشته وجود نیآنال اشکال رفع اگر. ندارندی دسترس

 .میبپرس را سواالتمون میبتون که خوبهی لیخ باشد

 

شیوه 
 ارزیابی

 

 درس کی یقبل قانون طبق فعالً:  احمدزادهدکتر 

 مصوبه به منجری ول شدهمطرح موضوع هست،

 داشتهی امصوبه تابستان در دارد احتمال .نشده

بهتر است فقط روی مصوبات موجود حساب  .میباش

 شود.

 

ارغف استاد بهی معرف درس دو با بشه اگر خوانیم هابچه

 توانندیم ایآ دارندی درس کهیی هابچه. بشن لیالتحص

 به یمعرفی برا رند؟یبگ استاد بهی معرف و کنند حذف

 واحد تعداد سقف هست؟ فرصتی زمان چه تا استاد

 است؟ چقدر استاد بهی معرف

درس 
معرفی به 
 استاد
 

 ترم از که هست لیدل نیا به واحد ۱۲ تعداد: پاسخ

 .شود برگزاری حضور که میندار نانیاطم هم ندهیآ

 تواندیم درهرصورت ژهیو طیشرا بای دانشجو

 .دهد حذف درخواست

فارغی هابچه مثالً هست؟ سخت چرا حذف طیشرا

یم ایآ. شودیم واحد ۱۲ ریز حذف که هستند لیالتحص

 .تگرف نظر در استثنا طیشرا النیالتحصفارغی برا توان

 

ترمحذف  



 

کل و مرکز  آموزشباید موارد از طریق 

 99501955 پیگیری شود آزاد یهاآموزش

 اقای پیمانی

 اطالع دانشکده از خارج مواردی برا ان،یدانشجو دغدغه

 ابستانت ترم مثالی برا. کنندی ریگیپ دیبا کجا از ندارند

 در اخذ وی لیالتحصفارغی برا کهی عموم یهادرس ای

 .بودند گرفته نظر در تابستان

ترم 
 تابستان
 

 پذیرامکان کارآموزیاسکان در خوابگاه برای 

 نیست و اولویت با امتحانات است

 وی فن مرکز در میتوانیم شدهگفته کارآموزی درباره

 در دارند سؤال دانشجویانی برخ. میبگذرانی احرفه

 ایآ. ندارد وجود مناسبی صنعت مرکز خودشان شهر

 بخواهند اگر کندیمی کمک خوابگاه بحثی برا دانشکده

 .دهند انجام را کارآموزی اصفهان در

 

 کارآموزی

برای کلیه دانشجویان برق و درخواست کاراموزی 

الزم است توسط معاون محترم پژوهشی کامپیوتر 

 دانشجویان الزم استشود  تائیددانشکده بررسی و 

و در  واحد گذرانده باشند 055قبل از ترم جاری تا 

مجازی بودن ان را  کارآموزیمحل  آدرسقسمت 

 ذکر کنند

 برق و  انیدانشجوی برا موتیر صورتبه کارآموزی ایآ

 هست؟ انجام قابل وتریکامپ

 

 کارآموزی

 واحد 9حداکثر  5تعداد واحد در ترم  کهصورتیدر 

کاراموزی را  5در ترم  تواندمیدانشجو باشد 

. در غیر اینصورت دانشجو می تواند بگذراند

 بگذراند 05کاراموزی را در ترم 

ی بعد تابستان تواندیم ایآ شودیم ترمه ۹ کهی سک

  امکان پذیر نیست دهد؟ انجام را کارآموزی
 کارآموزی

می  واحد 055پایان ترم جاری تا افرادی که 

 بروند کارآموزی توانندمی گذرانند 

 است؟ چگونه ۹۹ی ورود ارآموزیک

 
 کارآموزی

تصمیم در مورد برگزاری امتحانات توسط دانشگاه 

 و بعید است تغییر نماید  گیردمیصورت 

 شدهمطرحدانشجویان محترم  هایدغدغه حالبااین

 شودمیو پیگیری  است

 هم زهاییکو و شدند ادیزی لیخ هافیتکل ،۹۹ی هایورود

 زا قبل مباحث به مربوط زهاییکو کهدرحالی. طورهمین

 سخت را کار که دیع از بعد هاتکلیف و هستند دیع

 گونهچ که بدهندی دبکیف نندابتو دیاسات اگر. کندیم

. کندیم کمکی ریگمیتصم در دانشجو تیوضع هست

ی ول میداری سخت طیشرا و میندار زهیانگ نهیقرنط در

 درسی برا هست بهتر طیشرا کنندمی فکر استادها

  هنمر از بعد اگر ریرکبیام دانشگاه شنهادیپ. خواندن

ی لیخ کند حذف ای دارد نگه را درس ردیبگ میتصم بتواند

 زا قبل استراحت میتا کی باشد ممکن اگر. است خوب

 متفرقه
 
 



 دیاسات ازی بعض چون. است خوبی لیخ ذارندگب امتحان

 ودهب فشردهی لیخ و گذاشتند دئویو نیفرورد مهین از

 .است

 

 کانال و دانشگاهی رسم مرجع از هایرساناطالع گر 

 .رودیم شیپ کمتر هاعهیشا شود، اعالم زودتر دانشکده

 و دانشکده معتبری هاکانال ازی رساناطالع مورد در

 در فتگ مثالً شهیم ست،ین مشخص تیوضع اگر دانشگاه،

 که شد خواهد یرساناطالع یزودبه زیچ فالن مورد

 زا و هست حواسش دانشگاه باشه راحت الشیخ دانشجو

ی ریگیپ ام از رو اخبار اقا بگه نکهیا و. بشه کمتر شینگران

 .دیکن

 

 متفرقه

 

 

 


