
دانشگاه پيام نور
 نرم افزار - برنامه ارائه دروس كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر 

مخصوص ورودیهاي 92-93  و بعد از آن 

سال تحصیلی 98-97

معاونت آموزشي 1

111513 كد رشته :  

ترم اول

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد
 عملي

نوع درس پيش نياز

3 پيشرفته  سيستم هاي عامل 1115023 1
دانشجويان ميتوانند به درس 

دوره  "عامل هاي سيستم "
 كارشناسي مراجعه كنند.

اصلي

داده پيشرفته  1115024  2   3پايگاه
 دانشجويان ميتوانند به درس

 "پايگاه داده هااصول طراحي "
 دوره كارشناسي مراجعه كنند.

 اصلي

3 مهندسي نرم افزار پيشرفته  1115026  3
س ودانشجويان ميتوانند به در

دوره  "2و1مهندسي نرم افزار "
 كارشناسي مراجعه كنند.

 تخصصي

9  جمع واحد

ترم دوم
واحد نام درس كد درس رديف

نظري
واحد
عملي

نوع درس ازپيش ني

اصلي6دو درس از جدول دروس اصلي1
يك درس از جدول دروس 2

تخصصي
3  

تخصصي

9  جمع واحد

ترم سوم

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد
 عملي

نوع درس پيش نياز

دو درس از جدول دروس1
تخصصي

6
 تخصصي

سميناربا نظر استاد 2سمينار  1115029 3

8  جمع واحد

  پژوهش محور )شيوه مخصوص دانشجويان فقط (  ترم چهارم
واحد نام درس كد درس رديف

نظري
واحد
عملي

نوع درس پيش نياز

 پايان نامهبا نظر استاد 6پايان نامه11111297

6  جمع واحد
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و بعد از آن  92-93مخصوص وروديهاي 

معاونت آموزشي 2

 )ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور 

درس نام كد درس رديف  
واحد
نظري

واحد 
 عملي

نوع درس پيش نياز

2 (تحقيق و تتبع نظري)سمينار  * 1115257 1
كليه دروس جبراني بعد از گذراندن 

 مربوطه
سمينار

تخصصي2طراحي نرم افزارهاي مطمئن21115260

2  شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته 1115261  3
شبكه "دانشجويان ميتوانند به درس 

دوره كارشناسي  "مپيوتريهاي كا
 مراجعه كنند.

تخصصي

 6 جمع واحد

  درس سمينار (تحقيق و تتبع نظري) با رعايت پيش نيازها مي تواند در ترم سوم يا چهارم ، اخذ و گذرانده شود. *

ليست دروس اصلي

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد
 عملي

نوع درس پيش نياز

ك  1115031  1   3امپيوتر پبشرفتهمعماري
دانشجويان ميتوانند به درس 

دوره  "معماري كامپيوتري"
 كارشناسي مراجعه كنند.

 اصلي

 اصلي 3الگوريتم موازي  1115262 2

3  1115263  
مدل سازي و بررسي كارايي سيستم 

هاي كامپيوتري
 اصلي  3

4  1115264  
رياضيات پيشرفته در مهندسي 

كامپيوتر
3  

توانند به درس دانشجويان مي
دوره  "رياضيات مهندسي"

كارشناسي مراجعه كنند.
 اصلي
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معاونت آموزشي 3

ليست دروس تخصصي

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد
 عملي

نوع درس پيش نياز

3  سيستم هاي خبره و مهندسي دانش  1115038  1
دانشجويان ميتوانند به درس 

دوره "هوش مصنوعي"
جعه كنند.كارشناسي مرا

 تخصصي

2  1115036  
مباحث پيشرفته در مهندسي نرم 

افزار
 تخصصي  3

 تخصصي 3سيستم هاي كامپيوتري توزيع شده  1115265 3
 تخصصي 3روشهاي محاسباتي پيشرفته  1115266 4
تخصصي  3الگوريتم هاي پيشرفته  **  1115025  5

الگوريتم هاي ذراندن درس ــدر صورت نگ 92-93هرماه سال تحصيلي ــم وروديم ــجويان فراگير نوبت دوازدهــدانش **
ذ و گذراندن آن مي باشند. ضمنا متذكر مي گردد ساير دانشجويان ( دانشجويان ــ، ملزم به اخپيشرفته در دوره دانشپذيري 

ند و در صورت اخذ درس، جزء ) مجاز به انتخاب اين درس نمي باش از آن بعدو و ورودي هاي فراگير نوبت سيزدهم سراسري 
  محاسبه نخواهد شد.دانشجو  الزم جهت فارغ التحصيليدروس 

افزار نرم  - دروس جبراني رشته مهندسي كامپيوتر 
براي كليه شيوه هاي پژوهش محور و آموزش محور )( 

رديف
افزار) دروس جبراني رشته مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم

واحد نظري تعداد  نام درس  كد درس
  3سيستم هاي عامل 1115113  1
  3معماري كامپيوتر 1115143  2
  3ساختمان داده ها 1115140  3
3  نظريه زبان ها و ماشين ها   1115157  4

 12جمع واحد

  د بايد آن درس رانهريك از دروس جبراني فوق را در مقطع كارشناسي نگذرانده باشيان در صورتي كه دانشجو       
 اخذ و بگذرانند.به عنوان درس جبراني       
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