
م نوردانشگاه پيا
ارشد كارشناسيبرنامه ارائه دروس 

رشته:..مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار( مخصوص ورودیه ای  94بھ بعد

سال تحصیلى 98-97

١ معاونت آموزشي

111513كد رشته : 

ترم اول

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد 
 عملي

نوع درس نياز پيش

1گروه -تخصصي  3هاي عامل پيشرفته* سيستم  1115023  1

1گروه -تخصصي  3پايگاه داده پيشرفته*  21115024

1گروه -تخصصي  3هاي پيشرفته* الگوريتم1115025  3

9  جمع واحد

ترم دوم

 نام درس كد درسرديف
واحد
نظري

واحد 
 عملي

نوع درس نياز پيش

1 -
يك درس از تمركز

 (اصلي)انتخابي
2گروه -تخصصي  3

2  -
يك درس از تمركز

(اصلي)انتخابي
2گروه -تخصصي  3

3  -  
يك درس از تمركز

(اصلي)انتخابي
2گروه -تخصصي  3

9  جمع واحد -
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٢ معاونت آموزشي

سومترم 

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد 
 عملي

نوع درس نياز پيش

1
يك درس از تمركز

انتخابي(اصلي)
2گروه -تخصصي  3

2
يك درس از تمركزهاي
غيرانتخابي(غير اصلي)

2گروه -تخصصي  3

سمينار2سمينار31115029

8  جمع واحد

  يوه پژوهش محور )(مخصوص دانشجويان ش ترم چهارم

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد 
 عملي

نوع درس نياز پيش

پايان نامه  6پايان نامه11111297

6واحد جمع
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٣ معاونت آموزشي

ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور)

 نام درس كد درس  رديف
واحد
نظري

واحد 
 عملي

نوع درس پيش نياز

سمينار  2نظري) تتبع و (تحقيق ارسمين  1115257  1

آموزش محور تخصصي  2پردازش موازي  1115271  2

تخصصي آموزش محور  2افزاري هاي نرم مديريت پروژه  1115272  3

6 جمع واحد

درس 4تمركزهاي زير را به عنوان تمركز اصلي انتخاب نموده و بر اساس آن سه جدول دانشجويان موظفند يكي از . 1
واحد) را نيز از تمركز 3واحد) را به عنوان تمركز اصلي بگذرانند. همچنين دانشجويان  بايديك درس (معادل  12(معادل 

هاي ديگر به عنوان درس تمركز غير انتخابي غير اصلي را بگذرانند.

( شامل دروس 2س گروه حداكثر يك درس را انتخاب و جايگزين درو 3. دانشجويان مي توانند از ليست دروس گروه 2
  تمركزي و يا خارج از تمركز ) نمايند .
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٤ معاونت آموزشي

ها تمركز سيستم - جدول ليست دروس

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

  واحد
 عملي

نوع درس  پيشنياز

2گروه -تخصصي  3هاي توزيع شده سيستم  1115265  1

2گروه -تخصصي  3رايانش ابري  1115273  2

2گروه -تخصصي 3هاي كامپيوتري پيشرفته شبكه  1115274 3

4  1115275  
هاي ارزيابي كارايي سيستم

كامپيوتري
2گروه -تخصصي  3

  12جمع

ها تمركز مديريت داده - جدول ليست دروس

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

  واحد
 عملي

نوع درس  پيشنياز

2گروه -تخصصي  3كاوي داده  1115276  1

2گروه -تخصصي  3يار هاي تصميم سيستم  1115283  2

2گروه -تخصصي  3امنيت پايگاه داده  1115277  3

2گروه -تخصصي  3بازيابي پيشرفته اطالعات  1115278  4

12جمع
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٥ معاونت آموزشي

تمركز مهندسي نرم افزار - جدول ليست دروس

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

  واحد
 عملي

نوع درس  پيشنياز

2گروه -تخصصي  3ها مهندسي نيازمندي  1115279  1

2گروه -تخصصي  3معماري نرم افزار  1115280  2

2گروه -تخصصي  3افزار پيشرفته مهندسي نرم  1115026  3

2گروه -تخصصي  3افزار متدولوژي ايجاد نرم   1115282  4

12جمع

حداكثر يك درس را انتخاب و جايگزين 3مي توانند از لسيت گروه  95-96يلي از نيمسال اول سال تحصدانشجويان 
  ( شامل دروس تمركزي و يا خارج از تمركز ) نمايند . 2دروس گروه 

3جدول ليست دروس تخصصي گروه 

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

  واحد
 عملي

نوع درس  پيشنياز

3گروه -تخصصي  13مباحث ويژه در نرم افزار   1115284  1

3گروه -تخصصي  3شناسايي الگو  1322069  2

3گروه -تخصصي  3معماري كامپيوتر پيشرفته  1115031  3

9جمع
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٦ معاونت آموزشي

 دروس جبراني(براي كليه شيوه هاي پژوهش محور آموزش محور)

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد 
 عملي

نوع درس نياز پيش

جبراني3ها ها و ماشين اننظريه زب11115157

جبراني3ها پايگاه داده1111403  2

جبراني3مهندسي نرم افزار1115114  3

4  

(كارشناسي كامپيوتر1115143
 تجميع و قبل)

جبراني3معماري كامپيوتر
(كارشناسي كامپيوتر1322006

)93جديد

جبرانيها طراحي الگوريتم1115142  5

جبرانيهاي عامل سيستم1115113  6

12  جمع

توجه
دانشجو در صورت نگذراندن دروس جبراني فوق، مي بايست حداكثر تا دو درس با تشخيص گروه آموزشي استاني را بگذراند. -1
را نگذرانده باشند،  بايسـتي حـداكثرجبراني  اند در صورتي كه دروس كليه دانشجوياني كه از طريق كنكور سراسري و فراگير پذيرفته شده -1
بعنوان دروس جبراني بگذرانند.با تشخيص گروه آموزشي  از ليت دروس جبراني رادرس  2
وسپذيري نمره قبولي كسب كرده باشند نيـاز  بـه گذرانـدن  در    در صورتي كه دانشجويان ورودي فراگير در هريك از دروس دوره دانش -2

امـا درصـورت مـردوديو دروس جبراني ديگري از ليست با تشخيص گروه آموزشي مشـخص مـي شـود.     ارند. ندآن درس را مربوط جبراني 
تواند بـه صـورت همزمـان بـا گذرانند. در اين حالت درس اصلي ميدرس ب 2داكثر تا حآن را مربوط به بايست درس جبراني  ميفراگير دروس 

درس جبراني انتخاب شود.
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