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  تحصي�ت تکميلیمقطع  شبکه ھای بی سيم و اينترنت اشياءدرس مربوط به  اط�عاتقوانين و 

   باشند:درخصوص شرايط درس در نظر داشته لطفا موارد زير را  ،درس را انتخاب نموده انداين که  محترمی دانشجويان

 ارزش يابی در اين درس بر اساس موارد زير انجام ميشود: ارزش يابی: •
 ٢٠نمرات برگه ھای پايان ترم و ميان ترم از  :١توجه     نمره   مھلت  عنوان

نمره بوده که با توجه به جدول، نسبت به نمره بخش خود در 
  کل نمره درس تناسب بسته خواھد شد.

بوده و نمره کليه موارد ذکر شده در جدول الزامی  :٢توجه 
خاص خود را دارد و نمره ھيچ يک از موارد نميتواند 

 جايگزين ديگری شود.
اگر به ھر دليلی در ک1س کوييزھا يا ميان ترم  :٣توجه 

  ، نمره آن به پايان ترم اضافه خواھد شد.برگزار نشود

  ٢  ترمطول   و ثبت به موقع باطضان
  ٣  چھارم ھفته   جامع طرح ارائه 
  ٣  ھشتمھفته   پروتکل ارائه 
  ٣  دوازدھمھفته   مقاله ارائه 

  ٩  شانزدھمھفته   امتحان پايان ترم
  ٢٠    جمع

 
استفاده از تلفن ھمراه و ساير وسائلی که باعث از بين رفتن تمرکز دانشجو و اطرافيان ميشود، در ک1س  تلفن ھمراه: •

اکيدا ممنوع ميباشد. بازی کردن با تلفن ھمراه، ارسال پيام کوتاه و خارج شدن از ک1س جھت پاسخگويی به تلفن 
خود را خاموش نماييد. ھمچنين استفاده از تلفن ھمراه  ھمراه اکيدا ممنوع است. لطفا قبل از ورود به ک1س تلفن ھمراه

 به جای ساعت، ماشين حساب و فرھنگ لغت در امتحانات ممنوع ميباشد و تقلب به حساب می آيد.
ھر دانشجو موظف است تمرينات خود را شخصا در پايان ک1س و در روز از پيش تعيين شده  :و پروژه تمرينات •

ام خانوادگی، نام درس مربوطه، صورت تمرين و روز و ساعت تشکيل ک1س بر روی کليه تحويل نمايد. نوشتن نام، ن
و از استفاده از  فقط از منگنه استفاده شودتمرينات ضروری ميباشد. در صورت چند برگه بودن تمرينات حتما 

ودداری شود. ھمچنين بر روی آن قرار دارد در تحويل تمرينات و پروژه ھا جدا خ پ1ستيک و صفحه ای که نام خدا
تمرينات بايد بصورت کتبی و در از ات1ف کاغذ و بزرگ کردن فونت جھت افزايش حجم تمرين خودداری شود. 

 A4قسمتھای پروژه که در طول ترم تحويل ميشوند ميتوانند دست نويس باشند اما حتما از کاغذ . ک1س تحويل شود
 استفاده شود.

سرفصل و مرجع اصلی درس کليه مطالبی است که در ک1س بعنوان درس، مثال، تمرين  (حل شده و  منابع و ماخذ: •
اع1م شده بر روی حل نشده) و کار در ک1س گفته ميشود. به ھر حال مطالب مطرح شده در ک1س عموما از منابع 

 تر استفاده نمايند.مرين و يا مطالعه بيشدانشجويان ميتوانند از اين منابع بعنوان منابع تکميلی جھت تسايت می باشد. 
 جلسات و نحوه مناسب ارائه جزو وظايف شخصی دانشجو است. اط1ع ازتاريخ و جلسات ارائه:  •

 
  با آرزوی موفقيت

 سيد رضا کاملدکتر 


