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111513كد رشته :   

ترم اول

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد
 عملي

نوع درس پيش نياز

الزامي تخصصي سيستمهاي عامل3*پيشرفته  عاملهاي سيستم 11115023
 الزامي تخصصي  ها اصول طراحي پايگاه داده   3  *پايگاه داده پيشرفته  1115024  2
 الزامي تخصصيطراحي الگوريتمها 3*هپيشرفت هاي الگوريتم  1115025 3

9  جمع واحد

نياز  اند نياز به گذراندن پيش پذيري در اين درس نمره قبولي كسب كرده دانشجويان ورودي فراگير كه در آزمون دوره دانش*
  آن به عنوان درس جبراني ندارند.

ترم دوم
واحد نام درس كد درس رديف

نظري
واحد
عملي

نوع درس پيش نياز

الزامي تخصصي 2افزار  مهندسي نرم3 مهندسي نرم افزار پيشرفته11115026
تخصصي اختياري 3**تخصصي اختياري  2
تخصصي اختياري  3 **تخصصي اختياري  3

9  جمع واحد

ترم سوم

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد
 عملي

نوع درس پيش نياز

 تخصصي اختياري 3**اري تخصصي اختي1
 تخصصي اختياري  3** تخصصي اختياري  2
سميناربا نظر استاد 2سمينار  1115029 3

8  جمع واحد

انتخاب شود. از ليست دروس تخصصي اختياري  **

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

نظري
واحد

ليعم
نوع درس پيش نياز

 پايان نامهبا نظر استاد 6پايان نامه11111297

6  جمع واحد
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) 90-91ورودي قبل از سال تحصيلي ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور 
واحد نام درس كد درس رديف

نظري
واحد
عملي

نوع درس پيش نياز

يمدل سازي و بررسي كاراي 1115251 1
سيستم هاي كامپيوتري

الزامي تخصصي  3

الزامي تخصصي 3طراحي نرم افزارهاي مطمئن21115252

6  جمع واحد

و بعد از آن ) 90-91ترم چهارم ( مخصوص دانشجويان شيوه آموزش محور ورودي سال تحصيلي 

 نام درس 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

اختصاصي2داده كاوي و انبار داده ها21115258
تخصصي 2پردازش گفتار1115259 3

 6 جمع واحد

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

ليست دروس تخصصي اختياري

 نام درس كد درس رديف
واحد
نظري

واحد
 عملي

نوع درس پيش نياز

كامپيوتر پيشرفته  1115031 1  3معماري
پيشرفته  هاي همنيازبا الگوريتم   3  پردازش موازي  1115032  2
3  شرفتهيوتري پيشبكه هاي كامپ  1115027  3
 3پردازش تصوير  1115028 4
پايگاه داده پيشرفته 3مباحث ويژه در پايگاه داده  1115041 5

6  1115036  
مباحث پيشرفته در مهندسي نرم 

افزار
مهندسي نرم افزار پيشرفته   3

3  سيستم هاي خبره و مهندسي دانش  1115038  7
ا پايگاه داده پيشرفتههمنياز ب   3  سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري  1115039  8
عصبي  1115040 9  3شبكه هاي
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توجه:
بايد اين دروس را  دروس پيش نياز را نگذرانده اند در صورتي كه پذيرفته شده دانشجوياني كه از طريق كنكور سراسريكليه -1

  بعنوان دروس جبراني بگذرانند.
كـهاند در خصوص دروس ترمهـاي دوم و بعـد از آن، در صـورتي     شده كليه دانشجوياني كه از طريق كنكور فراگير پذيرفته -2

  بايد اين دروس را بعنوان دروس جبراني بگذرانند. دروس پيش نياز را نگذرانده
پذيري (ترم اول) نمره قبولي كسب كرده باشند نياز   دروس دوره دانش هريك ازصورتي كه دانشجويان ورودي فراگير در در  -3

بايسـت درس ، ندارنـد. امـا درصـورت مـردودي در هريـك از ايـن دروس مـي       را درسآن مربوط به نياز  درس پيش گذراندنبه 
  د.انتخاب شو نياز با درس پيش به صورت همزمانتواند  حالت درس اصلي مينياز آن را بگذرانند. در اين  پيش

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

  باشد: دروس جبراني مربوط به درسهاي ترم اول طبق جدول ذيل مي

نام درس مقطع كارشناسي  رديف
ارشد

درس جبراني كارشناسي
تعداد واحد  نام درس  كد درس

نظري
3 ستمهاي عاملسي  1115113 هاي پيشرفته سيستم عامل  1
3 ها اصول طراحي پايگاه داده  1115088 پايگاه داده پيشرفته  2
3 طراحي الگوريتمها  1115078 هاي پيشرفته الگوريتم  3

در صورتي كه دانشجو، ورودي سراسري باشد و هريك از دروس جبراني فوق را در مقطع كارشناسـي نگذرانـده باشـد بايـد آن
پـذيري در اني انتخاب نمايد. همچنين در صورتي كه دانشجو، ورودي فراگير باشد و در دوره دانـش درس را به عنوان درس جبر

يكي از دروس فوق حد نصاب نمره قبولي را كسب نكرده باشد، بايستي درس جبراني مرتبط با درس مردود شده را در صـورتي
  كه در مقطع كارشناسي نگذرانده باشد، انتخاب نمايد.

  باشد: دروس جبراني مربوط به ترم دوم طبق جدول ذيل مي

نام درس مقطع كارشناسي  رديف
ارشد

درس جبراني كارشناسي
 نام درس  كد درس

تعداد واحد
نظري

3 2افزار  مهندسي نرم  1115115 مهندسي نرم افزار پيشرفته 1

را در مقطع كارشناسي نگذرانده باشند بايد ايـن درس را بـه 2افزار  ير) كه درس مهندسي نرمكليه دانشجويان (سراسري و فراگ
  عنوان درس جبراني انتخاب نمايند.

  : دانشجو مي تواند درس جبراني پيش نياز (مرتبط) را با درس بعدي آن بطور همزمان اخذ نمايد. توجه
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دروس 91-92و قبل از آن بر اساس جدول اعالم شده تا نيمسال اول  91-92ل اول : در صورتيكه دانشجويان ورودي نيمسا1تذكر
واحد گذرانده باشند، مورد پذيرش مي باشد و نيازي به گذراندن دروس 12جبراني را در دوره كارشناسي ارشد حداكثر تا سقف 

 جبراني نمي باشند.

واحد جبراني اعالم شده باشد، دانشجويان كارشناسي ارشد موظف : در صورتيكه تعداد واحد گذرانده شده كمتر از سقف 2تذكر
اعالم شده است، را  اخذ و بگذرانند. 91-92هستند تا سقف اعالم شده دروس جبراني كه در نيمسال دوم 

 ضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدول جديد با رعايت دروس پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد.

كه درس جبراني پيش نياز هر يك از دروس اصلي باشد، گذراندن درس جبراني الزامي خواهد بود.بديهي است در صورتي
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