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 مقدمه  ●

همه روزه خبر های تازه   ی ما کامپیوتری ها می دانیم، این علم جوان با سرعت شگرفی در حال رشد است.همان طور که همه 

به    .می بینیم،  دوو مصاحبه هایی که با افراد صاحب نام می ش  ای درباره ی پیشرفت های انجام شده در این حوزه می شنویم

عنوان کسانی که می خواهیم در آینده به این دنیای بزرگ وارد بشویم و گوشه از کار را به عهده بگیریم، مطلع بودن از این 

 ! اطالعاتکسب این اخبار، بسیار حائز اهمیت است و چه جایی بهتر از دانشگاه برای 

در اختیار دانشجویان درس هوش مصنوعی قرار  به روزبنابراین بر آن شدیم تا فرصتی جهت تبادل اطالعات و یادگیری مطالب 

 ! دهیم

 نحوه برگزاری جلسات  ●

د که به تدریج در سایت درس  ان سط اساتید درس انتخاب شدهها در حوزه هوش مصنوعی تورانینسخ/پادکستای از  مجموعه 

در    گروهیصورت  را به  از پادکست  شوند تا یک قسمت    داوطلب میدرس  نفر از دانشجویان    2هر هفته،  قرار خواهند گرفت.  

  ارائه دهنده  گروهسپس دانشجویان میتوانند پیرامون مطالب مطرح شده به مباحثه بپردازند.در پایان هر جلسه،  ارائه بدهند.  جلسه

د شد و به این این مستندات در سایت درس بارگزاری خواه را تحویل دهد. موظف است خالصه ای از مطالب و منابع بیان شده

 توانند از آن ها استفاده کنند.  ترتیب افرادی که در جلسه حاضر نبودند می 

 این برنامه با همکاری انجمن علمی دانشکده ی مهندسی کامپیوتر برگزار می شود. •

 شرکت در جلسات برای عموم دانشجویان آزاد می باشد.  •

یک بار ارائه کرده باشند و در جلسات شرکت فعال داشته  گیرید که  کست به کسانی تعلق مینمره کامل بخش پاد •

 باشند. 

 است. 13:30تا  12:30ها از ساعت زمان جلسات در ساعت فرهنگی روز دوشنبه  •

 ج در آدرس زیر قرار خواهند گرفت: ها به تدریادکستفهرست پ  •

https://sauleh.github.io/ai99/podcast/ 

 جهت ارائه به لینک زیر مراجعه کنید: برای ثبت نام •

https://www.signupgenius.com/go/10c0d48adab22a1f9c70-aipodcast 


