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

 درس

تعداد 

 واحد

 نیازدروس پیش

  3 اصلی الگوریتم های پیشرفته  2114103  3 تخصصی شبكه های كامپیوتری پیشرفته 2114100

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

  3 تخصصی پردازش موازی 2114106  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 نوع درس نام درس کد درس نیازدروس پیش تعداد واحد نوع درس نام درس کد درس

  6 تخصصی پایان نامه  2114111   3 تخصصی  رایانش ابری 2114108

     3 تخصصی ارزیابی كارآیی سیستم ها 2114110

  6 تخصصی پایان نامه  2114111

 6جمع واحدها                                                                                       12           جمع واحدها                                                                 

 :مواردی از آئین نامه آموزشي

 :تذکر 

 ل فوق گرديده و دانشجو موظف به اخذ و گذراندن آن مي باشد . با تشخیص مدير گروه در هر نیمسال تحصیلي يک عنوان درس ) از عناوين مصوب از تمرکزهای  مختلف اين گرايش ( مي تواند جايگزين دروس جدو -1

سیستم های عامل ( را که  –طراحي الگوريتم ها  –معماری کامپیوتر  –مهندسي نرم افزار  –پايگاه داده ها  –درس از دروس جبراني ) نظريه زبان و ماشین ها  2کارشناسي آنها غیر مرتبط مي باشد موظفند  ياني که دانشجو -2

 ل دوم بگذراند .در زمان ثبت نام توسط مدير گروه معین مي شود ، اخذ و حداکثر تا پايان نیمسا

 مختلف اين گرايش ( مي تواند جايگزين دروس جدول فوق گرديده و دانشجو موظف به اخذ و گذراندن آن مي باشد .   تمرکزهایبا تشخیص مدير گروه در هر نیمسال تحصیلي يک عنوان درس ) از عناوين مصوب از  -3

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

 ) بدون احتساب دروس جبراني ( واحد مي باشد . 14) با احتساب دروس جبراني ( و حداکثر  8حداقل واحدهای انتخابي در هر ترم  -5

 ( است. خراج آموزشي ترم مشروط خواهد شد ) دوترم مشروطي اپايان  در  14و دانشجو با میانگین نمرات کمتر از  12حداقل نمره قبولي در هردرس  -6

     ) اخذ پايان نامه در نیمسال سوم در صورتي که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو در پايان نیمسال دوم موضوع پايان نامه خودرا به شورای گروه اعالم نموده و به تصويب برساند.  3حداکثر تا ابتدای ترم بايد   هردانشجو -7

              واحد باشد ، الزامي نیست .(  8حداقل 

 


