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فناوري اطالعاتره کارشناسی ارشد گروه برنامه آموزشی دو

:مقدمه
با موفقیت به تحصیالت خویش توانسته ایده لطف خداوند و همت و تالشببسیار خوشحالیم از اینکه

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

.آورده شده استمواردي فناوري اطالعات مهندسی رشدا

فناوري اطالعات کارشناسی ارشد مهندسی مشخصاتدوره

تعریف و اهداف- 
اي رشته. هشی استمرکب از دروس نظري و کار پژوفناوري اطالعات مهندسی دوره کارشناسی ارشد 

آن با کامپیوتر یکی است، اطالعات اندکی از الکترونیک و مخابرات و اطالعات زیادي ازاست که دروس
در . سکوي پرتاب در بازار کار باشدفناوري اطالعات تواند براي یک مهندس افزار میکافی از مهندسی نرم

بکه و ها تحت شآوري، پردازش و در صورت نیاز از آنبندي، جمع، اطالعات دستهفناوري اطالعاتي رشته
.شودیا به صورت فردي، استفاده می

در نهایت بازار کار . الزم استفناوري اطالعات ي مدیریت براي یک مهندس اطالعات عمومی در زمینه
در حال حاضر وارد فناوري اطالعات خوبی براي این رشته وجود دارد به طوري که اگر تمام مهندسین 

هاي الکترونیک و حتی اهی به مراکز خرید و فروش، مترو، تجارتبا نگ. مانندبازار کار شوند، بیکار نمی
توان به این نتیجه رسید که بازار کار در آینده براي این رشته بسیار روشن هاي کوچک و بزرگ میسازمان

.کشور ما چون در حال توسعه استمخصوصا. است

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

راي تحصیالت تکمیلی دانشگاه مجازدر 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 که قبال در دوره کارشنااین دوره ، هر دانشجوي فوقواحد 32عالوه بر گذراندن 

از دروس جبرانی، واحدي به دانشجو تعلق . نگذرانده باشد، باید با موفقیت این دروس را نیز بگذرانند
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. خواهد بودواحد12تشخیص گروه است و حداکثر 
دروس جبرانی باید در ترم هاي شروع دوره . جبرانی، یک ماه به طول مدت تحصیل دانشجو افزوده میشود
14اید کمتر از و معدل دروس جبرانی نب12کارشناسی ارشد اخذ شوند و نمره هر درس نباید کمتر از 

.نیمسال تجاوز کند2مان گذراندن واحد هاي جبرانی از ، زدر هر صورت. باشد

واحدنام درسردیف

3طراحی الگوریتم ها1
3اصول و مبانی فناوري اطالعات2

، چنانچه نمره دروس جبرانی اخذ شده در دوره کارشناسی کمتر از توجه اینکه بنا به صالحدید گروهقابل
.دوباره در دوره کارشناسی ارشد اخذ کندباشد دانشجو موظف است آن درس را 12
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)اصلی(تخصصیدروس- 
.رانده شودذاز دروس گواحد9حداقل و بایستی گرددبا نظر گروه ارائه می جدول ذیلدروس

یف
تعداد عنوان درسرد

واحد
3مدیریت فناوري اطالعات 1
3کسب و کار الکترونیکی2
3پیشرفتهايسیستم هاي چند رسانه 3
3امنیت شبکه پیشرفته4
3بازیابی هوشمند اطالعات5
3پیشرفتهشبکه هاي کامپیوتري6
3شبکه هاي اجتماعی7

9الزمواحدمجموع

)اختیاري(تخصصیدروس- 
.با نظر گروه ارائه می شود، ذیلاختیاري -باقیمانده واحد هاي درسی هر دانشجو از دروس تخصصی

یف
تعداد عنوان درسرد

واحد

3مدیریت ارتباط با مشتري1

3داده کاوي2

3ارزیابی کارائی سیستم هاي کامپیوتري3

3شبکه هاي کامپیوتريارزیابی4

3یادگیري الکترونیکی پیشرفته5

3سیستم هاي پشتیبان تصمیم6

3سیستم عامل پیشرفته7

3هوش مصنوعی گسترده8

3پردازش زبان هاي طبیعی9
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3ترکیب اطالعات10

3یادگیري ماشین11

3ریاضیات پیشرفته کامپیوتري12

3الگوریتم پیشرفته 13

3تئوري کدینگ14

3معماري کامپیوتر پیشرفته15

3سیستم هاي چند رسانه اي بر روي شبکه16

3پایگاه داده پیشرفته17

3و همروندسیستم هاي بیدرنگ 18

3تحلیل و طراحی نرم افزارهاي مطمئن19

3معماري نرم افزار20

3شبکه هاي اقتضائی بی سیم21

3فرآیند تصادفی22

3تئوري اطالعات23

3کالن داده24

3بازشناخت الگو25

3حسابگري زیستی26

3نظریه بازي ها27

3پردازش سیگنال هاي تصویري28

3بینائی ماشین29

3پردازش سیگنال هاي دیجیتالی 30

3نظریه گراف پیشرفته31

3رایانش ابري32

3استنتاج آماري33
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سمینار- 
گزارش علمی پیرامون موضوعی تهیه و تدویندانشجو براي فراگیري نحوه جستجوي مطالب علمی و

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 

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

. واحد درسی محسوب می شود6پروژه پایانی دوره 

3گرافیک کامپیوتري پیشرفته34

3شبکه هاي پیچیده35

3تئوري اطالعات36

3وب معنائی37


