
 

  در ترم هاي مختلف ممکن است دروس دیگري با توجه به صالحدید گروه و نیاز دانشجویان ارائه گردد . دقت شود:
براي  1گروه درس از درس هاي  3اخذ حداقل 

  دانشجویان الزامی است
تمرکز)به عنوان تمرکز اصلی و اخذ  4( 2گروه درس از یکی از تمرکز هاي  4گذراندن حداقل   

  از تمرکز هاي دیگر (به غیر از تمرکز اصلی ) براي دانشجویان الزامی است.درس  1حداقل 
  تمرکز سیستم ها  سیستم هاي توزیع شده   پردازش موازي

  تمرکز سیستم ها  شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته  سیستم هاي عامل پیشرفته
  تمرکز سیستم ها  سیستم هاي عامل پیشرفته  مهندسی نرم افزار پیشرفته

  تمرکز سیستم ها  سیستم هاي کامپیوتريکارایی ارزیابی   گاه داده پیشرفتهپای
  تمرکز مدیریت داده ها  سیستم هاي تصمیم یار  معماري نرم افزار

  تمرکز مدیریت داده ها  پایگاه داده پیشرفته  سیستم هاي کامپیوتريکارایی ارزیابی 
  ها تمرکز الگوریتم  پردازش موازي  پیشرفتهالگوریتم هاي 

  تمرکز مهندسی نرم افزار  معماري سازمانی  داده کاوي
  دروس جبرانی : در صورت عدم گذراندن درس در دوره کارشناسی  و  یا به تشخیص گروه تا دو درس جبرانی اختصاص می یابد.

  م هاي عاملسیست  طراحی الگوریتم ها  معماري کامپیوتر  مهندسی نرم افزار  پایگاه داده  نظریه زبانها و ماشین ها
 

  نرم افزار –توزیع ترمی پیشنهادي دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر 
  ) 1396ورودي - کارشناسی ارشد( مقطع :     

  
  توزیع ترمی پیشنهادي 

  

  )1(  ترم نیمسال:            سال تحصیلی :                                    
  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف

    3  رفته سیستم هاي عامل پیش  1
    3  شبکه هاي کامپیوتري پیشرفته  2
    3  معماري سازمانی  3

  9تعداد واحد:                         3تعداد درس : 
  )2(  ترم نیمسال:            سال تحصیلی :                                    

  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف
    3  سیستم هاي توزیع شده  4
    3  ارزیابی کارایی سیستم هاي کامپیوتري  5
    3  پردازش موازي  6
    2  سمینار 7

  11تعداد واحد:                        4تعداد درس : 
  )3(  ترم نیمسال:            سال تحصیلی :                                    

  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف
    3  شرفتهیداده پ گاهیپا  8
    3  سیستم هاي تصمیم یار  9
    6  پایان نامه  10

  12تعداد واحد:                         3تعداد درس : 
  )4(  ترم نیمسال:            سال تحصیلی :                                    

  پیشنیاز  واحد  نام درس  ردیف
    -  پایان نامهتمدید   -

  -تعداد واحد:                         1تعداد درس : 
  32جمع واحد :            10تعداد  درس :  

  دانشجویان داراي مقطع کارشناسی غیر مرتبط جهت اخذ دروس جبرانی با یستی به مدیریت گروه مراجعه نمایند. 

  96شهریور خرین تغییرات :   آ


