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اطالعات مهم

توضیحاتبارمعنوان
ساعت  – ١٣٩۶اردیبهشت  ١١دوشنبه؛ ۴میان ترم

کالسی
گلستان طبق سیستم۵پایان ترم
 محاسباتی؛(تقریبا؛ هر هفته یک سری ۵تمرین

...)برنامه نویسی و 
و تیمی چند فاز؛ انفرادی۶پروژه

بسته به عملکرد فرد+٢تالش بیشتر
٢+٢٠جمع
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 :آنچه آموختیم•
 مقدمه: ١فصل •

 :جلسه ی آینده•
 شناخت داده ها: ٢فصل •
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