
دانشگاه پيام نور
ارشد آارشناسيارائه دروس  برنامه

رشتھ:.مھندسی فناوری اطالعات گرایش سیستم های چندرسانھ ای( (

١ معاونت آموزشی

١٣١٠١٠کد رشته : 

محور) ترم اول(دانشجويان پژوهش محور و آموزش

واحد  نام درس کد درسرديف
 نظری

واحد 
نوع درس نياز پيش عملی

١١٣١٠٠٠١  
سازی فشرده

اصلی ---------٣اطالعات

١٣١٠٠٠٢ ٢  
مديريت توسعه 

٣ افزار* نرم
به توانند می دانشجويان

 و١ افزار نرم مهندسی"درس 
مراجعه دوره کارشناسی"٢

کنند

اصلی

١٣١٠٠٠ ٣۴
گرافيک

کامپيوتری
پيشرفته

٣
به توانند می دانشجويان
گرافيک"درس 

"دوره١کامپيوتری
مراجعه کنند کارشناسی

اصلی

٩ جمع واحد

که در آزمون دوره دانشپذيری ٩٢-٩٣کليه دانشجويان فراگير ورودی قبل از *
اند نيازی به گذراندن درس "مهندسی کسب نموده در اين درس نمره قبولی

" از جدول دروس جبرانی را ندارند.٢افزار نرم

محور) ترم دوم(دانشجويان پژوهش محور و آموزش

واحد  نام درسکد درسرديف
 نظری

واحد 
 عملی

نوع درس نياز پيش

۴ ١٣١٠٠٠۵  
طراحی واسط 

 کاربر
٣

به توانند می دانشجويان
درس

"دوره٢افزار نرم مهندسی"
مراجعه کنند کارشناسی

اصلی

۵ ١٣١٠٠٠۶
نمايی و پويا

پويانمايی
بعدی سه

٣
به توانند می دانشجويان
های سيستم"درس 

ای" دوره چندرسانه
مراجعه کنند کارشناسی

اصلی

۶   
انتخاب يک درس

اختياری٣ اختياری

٩ جمع واحد
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 ای) های چندرسانه مهندسی فناوری اطالعات (گرايش سيستمرشته:.

٩۶-٩٧سال تحصيلی    

٢ معاونت آموزشی 

  
  

 محور) محور و آموزشترم سوم(دانشجويان پژوهش 

 نام درس کد درسرديف
واحد 
 نظری

واحد 
نوع درس نياز پيش عملی

١٣١٠٠٠٧ ٧  
روش تحقيق و 

 اصلی   ٢ سمينار

٨   
انتخاب يک 
 درس اختياری

اختياری   ٣

٩   
انتخاب يک 
اختياری   ٣ درس اختياری

    ٨ جمع واحد  

  
 ترم چهارم(فقط مخصوص دانشجويان شيوه پژوهش محور)

واحد نام درس کد درسرديف
 نظری

واحد 
نوع درس نياز پيش عملی

 اصلی  ۶  نامه پايان  ١١١١٢٩٧ ١٠

   ۶  جمع واحد  

  
و  ٩٠-٩١محور ورودی سال تحصيلی  ترم چهارم(مخصوص دانشجويان شيوه آموزش

 بعد از آن)

 نام درس کد درسرديف
واحد 
 نظری

واحد 
نوع درس نياز پيش عملی

١٣١٠٠٠١ ١۴  
*سمينار(تحقيق
  ٢ و تتبع نظری)

.روش تحقيق و ١
 سمينار

.بعد از ٢
گذراندن کليه 
دروس جبرانی 

 مربوطه

 سمينار

  ٢ بينايی ماشين  ١٣١٠٠٠١۵ ٢

 دانشجويان
درس  به توانند می
هوش مصنوعی" "

 دوره کارشناسی
 مراجعه کنند

 تخصصی

١٣١٠٠٠١ ٣۶  
مباحث پيشرفته
 تخصصی   ٢ای در چندرسانه

    ۶ جمع واحد  

تواند در ترم سوم  نيازها می درس سمينار(تحقيق و تتبع نظری) با رعايت پيش*
 يا چهارم، اخذ و گذرانده شود.
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 ای) های چندرسانه مهندسی فناوری اطالعات (گرايش سيستمرشته:.

٩۶-٩٧سال تحصيلی    

٣ معاونت آموزشی 

 
 

 جدول دروس اختياری

 نام درس کد درسرديف
واحد 
 نظری

واحد 
نوع درس نياز پيش عملی

١٣١٠٠٠٨ ١  
های  ساخت محيط
  ٣ مجازی

 دانشجويان
درس  به توانند می

مهندسی "
" دوره ١افزار نرم

مراجعه  کارشناسی
 کنند

 

١٣١٠٠٠٣ ٢  
ارتباطات 
  ---  ٣ تصويری

١٣١٠٠٠٩ ٣  
های  شبکه

  ٣ ای چندرسانه

 دانشجويان
درس  به توانند می

های  شبکه"
" ٢کامپيوتری

 دوره کارشناسی
 مراجعه کنند

 

۴ ١٣١٠٠١١  
پردازش گفتار 
ديجيتال برای 

 ها ای چندرسانه
٣  

 ندانشجويا
درس  به توانند می
هوش مصنوعی" "

 دوره کارشناسی
 مراجعه کنند

 

 واحد درسی از ليست دروس اختياری الزامی است. ٩توجه: گذراندن 
  
  

 جدول دروس جبرانی(برای کليه دانشجويان شيوه پژوهش محور و آموزش محور)

 نام درس کد درسرديف
واحد 
 نظری

واحد 
نوع درس نياز پيش عملی

١١١ ١۵١۵٠  
مهندسی 

 ٢افزار نرم 
٣    

١١١ ٢۵١٢٠  
گرافيک 
    ٣ ١کامپيوتری

١١١ ٣۵١۵۴  
های  سيستم

    ٣ ای چندرسانه

    ٣ هوش مصنوعی  ١١١۵١۵۶ ۴

    ١٢ جمع واحد  

که دانشجويان، هر يک از دروس جبرانی فوق را در مقطع   توجه: در صورتی
دروس جبرانی اخذ و  کارشناسی نگذرانده باشند، بايد آن درس را به عنوان

 بگذرانند.
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 ای) های چندرسانه مهندسی فناوری اطالعات (گرايش سيستمرشته:.

٩۶-٩٧سال تحصيلی    

٤ معاونت آموزشی 

  
  

و قبل از آن، بر  ٩١-٩٢در صورتيکه دانشجويان ورودی نيمسال اول  :١تذکر
دروس جبرانی را در دوره  ٩١-٩٢اساس جدول اعالم شده تا نيمسال اول 

باشد  واحد گذرانده باشند، مورد پذيرش می ١٢ارشد حداکثر تا سقف  کارشناسی
 باشند. س جبرانی نمیو نيازی به گذراندن درو

 
در صورتيکه تعداد واحد گذرانده شده کمتر از سقف واحد جبرانی  :٢تذکر

ارشد موظف هستند تا سقف اعالم شده  اعالم شده باشد، دانشجويان کارشناسی
 اعالم شده است را اخذ و بگذرانند. ٩١-٩٢دروس جبرانی که در نيمسال دوم 

 
نياز به  ل جديد با رعايت دروس پيشضمنا انتخاب دروس باقيمانده از جدو

 باشد. عهده دانشجو می
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