
 (1388ماه  واحد( 32)جمع                                دماوند                                                   –موسسه آموزش عالي ارشاد                                                                                                                        

 98مهر ويرايش                    (98ماه ورودی مهر) نرم افزار   –کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر      هندسي صنايعم

 

 ترم دوم  ترم اول                                                               صنايع
نوع  سدرم نا کد درس نیازدروس پیش احدتعداد و نوع درس نام درس کددرس

 درس

 تعداد

 واحد

 نیازدروس پیش

  3 تخصصی اطالعات  و کدینگنظریه  2114106  3 تخصصی شبکه های کامپیوتری پیشرفته  2114100

  3 اصلی پایگاه داده پیشرفته  2114105  3 اصلی  سیستم های عامل پیشرفته  2114101

  3 اصلی پیشرفته  های ریتمگوال 2114103  3 اصلی مهندسی نرم افزار پیشرفته  2114102

  2 تخصصی سمینار  2114107     

 11                                                              جمع واحدها     9                                    جمع واحدها 

  

 ترم چهارم ترم سوم
  نیازدروس پیش تعداد واحد وع درسن نام درس کد درس زنیایشپ وسدر تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

  6 تخصصی پایان نامه  2114111   3 تخصصی  رایانش ابری 2114108

  3 تخصصی   ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری 2114110

  6 تخصصی پایان نامه  2114111

 6                                                         جمع واحدها                                             12                  حدها                             ع واجم                             

 

 :ظات مالح

 ذ درس از ترمهای بعدی را ندارد.مجوز اخ رانیدهدروس يک ترم را نگذدانشجو ملزم به رعايت جدول دروس میباشد . و مادامي که  -1

 تبصره :

 د.یمسال تحصیلی یک عنوان درس از عناوین مصوب وزارت علوم میتواند جایگزین دروس جدول فوق گردن هر با تشخیص گروه آموزشی در -

 نماید. "ایی سیستمهاارزیابی کار "و  "پایگاه داده پیشرفته  "جایگزین یکی از دروس را  "فزارمباحث ویژه در نرم ا "و  "موتورهای جستجو و وب کاوی "عنوان از دروس  یکمیتواند  دانشجو -
سیستم  –يتم ها طراحي الگور –معماری کامپیوتر  –مهندسي نرم افزار  –پايگاه داده ها  –درس از دروس جبراني ) نظريه زبان و ماشین ها  2غیر مرتبط مي باشد موظفند  بط و نیمه مرتکارشناسي آنها ياني که دانشجو -2

 های عامل ( را که در زمان ثبت نام توسط مدير گروه معین مي شود ، اخذ و حداکثر تا پايان نیمسال دوم بگذراند .

 نیمسال قابل افزايش است . 5نیمسال و با تصويب شورای تحصیالت تکمیلي تا  4طول دوره تحصیلي  -3

 احتساب دروس جبراني ( واحد مي باشد . ا) ب 14احتساب دروس جبراني ( و حداکثر  ) با 8حداقل واحدهای انتخابي در هر ترم  -4

 ( است. ترم مشروط خواهد شد ) دوترم مشروطي اخراج آموزشي پايان  در  14و دانشجو با میانگین نمرات کمتر از  12قبولي در هردرس  حداقل نمره -5

 موضوع پايان نامه خودرا به شورای گروه اعالم نموده و به تصويب برساند.  3بتدای ترم حداکثر تا ابايد   هردانشجو -  6                   

 



 
 


