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شبکه هاي - فناوري اطالعاتمهندسی ره کارشناسی ارشد گروه برنامه آموزشی دو
کامپیوتري

:مقدمه
با موفقیت به تحصیالت ه لطف خداوند و همت و تالش خویش توانسته ایدببسیار خوشحالیم از اینکه

امیدواریم در راه کسب علم و دانش و ساختن آینده اي افتخار آمیز براي خود و جامعه . تکمیلی راه یابید
کارشناسی میلیدر ادامه به منظور آشنایی شما با دوره تحصیالت تک.گام هاي بلندتري بردارید

.مواردي آورده شده استشبکه هاي کامپیوتری- فناوري اطالعات مهندسی رشدا

شبکه هاي کامپیوتري- فناوري اطالعاتکارشناسی ارشد مهندسی مشخصاتدوره
تعریف و اهداف- 

مرکب از دروس نظري و کار شبکه هاي کامپیوتری- فناوري اطالعاتمهندسی دوره کارشناسی ارشد 
اي است که دروس زیادي از آن با کامپیوتر یکی است، اطالعات اندکی از الکترونیک رشته. پژوهشی است

شبکه هاي -فناوري اطالعاتتواند براي یک مهندس افزار میو مخابرات و اطالعات کافی از مهندسی نرم
، شبکه هاي کامپیوتري-فناوري اطالعاتمهندس ي در رشته. سکوي پرتاب در بازار کار باشدکامپیوتري 

ها تحت شبکه و یا به صورت فردي، آوري، پردازش و در صورت نیاز از آنبندي، جمعاطالعات دسته
.شوداستفاده می

هاي کامپیوتري شبکه-فناوري اطالعاتمهندس ي مدیریت براي یک مهندس اطالعات عمومی در زمینه
فناوري در نهایت بازار کار خوبی براي این رشته وجود دارد به طوري که اگر تمام مهندسین . الزم است
با نگاهی به مراکز خرید و فروش، مترو، . ماننددر حال حاضر وارد بازار کار شوند، بیکار نمیاطالعات 

وان به این نتیجه رسید که بازار کار در تهاي کوچک و بزرگ میهاي الکترونیک و حتی سازمانتجارت
.مخصوصا کشور ما چون در حال توسعه است. آینده براي این رشته بسیار روشن است

طول دوره- 
.نیمسال تحصیلی است 4سال مشتمل بر 2ثر مدت دوره حداکطول 

دانشگاه مجازراي تحصیالت تکمیلی در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شو:تبصره
.سال تجاوز کند5/2در هر صورت مدت دوره نباید از . است

برنامه آموزشی- 
.طول ترم استدر ساعت کالس 16نظام آموزشی این دوره واحدي است و هر واحد برابر با 
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تعداد واحد هاي درسی- 
واحد درسی و پژوهشی به شرح زیر را با 32دانشجویان براي تکمیل دوره کارشناسی ارشد باید حداقل 

:موفقیت بگذرانند
واحد24اصلی و تخصصی

واحد2سمینار
واحد6پروژه
واحد32جمع

دروس جبرانی- 
سی دروس جبرانی را این دوره که قبال در دوره کارشنا، هر دانشجوي فوقواحد 32عالوه بر گذراندن 

از دروس جبرانی، واحدي به دانشجو تعلق . را نیز بگذرانندنگذرانده باشد، باید با موفقیت این دروس
تعداد کالس جبرانی براي هر دانشجو به . نمیگیرد و نمره این دروس در معدل دانشجو به حساب نمی آید

واحد درسی از دروس 2همچنین به ازاي گذراندن هر. واحد خواهد بود12تشخیص گروه است و حداکثر 
دروس جبرانی باید در ترم هاي شروع دوره . مدت تحصیل دانشجو افزوده میشودجبرانی، یک ماه به طول

14اید کمتر از و معدل دروس جبرانی نب12کارشناسی ارشد اخذ شوند و نمره هر درس نباید کمتر از 
.نیمسال تجاوز کند2، زمان گذراندن واحد هاي جبرانی از در هر صورت. باشد

واحدنام درسردیف

3الگوریتم هاطراحی1
3سیستم هاي عامل2
3معماري کامپیوتر3
3شبکه هاي کامپیوتري 4
3سیگنال و سیستم ها5
3انتقال داده ها6

باشد دانشجو 12، چنانچه نمره دروس جبرانی اخذ شده در دوره کارشناسی کمتر از بنا به صالحدید گروه
.کارشناسی ارشد اخذ کندموظف است آن درس را دوباره در دوره 
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دروس تخصصی- 
سایر درس از یکحداکثرو نظر گروه ارائه می شود واحد هاي درسی هر دانشجو از دروس تخصصی زیر، با 

.شوداب میانتخ)گروه آموزشی(گرایش ها یا دانشکده ها با تائید دانشکده



٥



٦

سمینار- 
گزارش علمی پیرامون موضوعی و تهیه و تدویندانشجو براي فراگیري نحوه جستجوي مطالب علمی 

واحد سمینار اخذ و باید در قالب ارائه دفاعیه شفاهی و گزارش کتبی مطابق الگوهاي 2، مشخص
.استاندارد با موفقیت بگذرانند

پایان نامه- 
دانشجویان براي تحقق علمی پژوهشی تخصصی و آشنایی با روش هاي تحقیق در قالب به انجام رسانیدن 
پایان نامه اي در زمینه هاي مرتبط با رشته تحصیلی، پروژه پایانی خود را تحت راهنمایی اعضاء هیات 

ب و انجام دفاعیه و در چارچوب مقررات مربوطه اخذ و باید با ارائه گزارش کتبی مطلودانشگاهعلمی 
.شفاهی با موفقیت بگذرانند

. واحد درسی محسوب می شود6پروژه پایانی دوره 


