
 

 

 99لیست دروس کارشناسی ارشد نیمسال دوم 

99-00سال تحصيلي    دوم نيمسال  رايانش امنليست دروس گرايش   

ف
دي

ر
 

 توضيحات اختياری اصلي نام درس

روش های صوری در  1

 امنیت اطالعات

 طبق سرفصل 

)موجود در 

ه(سایت دانشکد  

د. سليمان 

 فالح

های پروتکل 2

 امنیتی
 د. صادقيان

امنیت پايگاه  3

 داده
 د.شهرياری

 99-00 سال تحصيلي    دوم نيمسال  شبکهش  ليست دروس گراي

ف
دي

ر
 

 توضيحات اختياری اصلي نام درس

 طراحي شبکه 1

 طبق سرفصل 

)موجود در 

ه(سایت دانشکد  

 د. خرسندی

پيشرفته  در شبکه مباحث  2

 های  سيار وبي سيم 

يد. راست  

ارزيابي کارايي سيستم های  3

 کامپيوتری

 د. صبايي

 99-00سال تحصيلي   دومهوش مصنوعي نيمسال  ليست دروس گرايش  

ف
دي

ر
 

 توضيحات اختياری اصلي نام درس

 د. رحمتي *  تصوير پردازی رقمي 1

2 
 تبديل متن به گفتار

د. همايونپور د.  * 

 زينلي

 د. ناظرفرد  * يادگيری ماشين  3

 د. صفابخش  * شبکه عصبي  4

مباحث پيشرفته در شبکه های  5

 عصبي

 * 
 د. صفابخش

پردازش زبانهای مباحث ويژه ) 6

 طبيعي آماری(

 ممتازید.  * 

 د.امير مزلقاني *  بهينه سازی() مباحث ويژه 7

مباحث ويژه )يادگيری تقويتي  8

 عميق(

 
* 

 د. عبادزاده

مباحث ويژه )مکان يابي و نقشه  9

 برداری ربات(

 
* 

 د. جوانمردی

 يکيگراف یها)مدل ژهيمباحث و 10

 ي(احتماالت

 
* 

 د. نيک آبادی

مباحث پيشرفته ) پردازش داده  11

 های حجيم (

 
 چهرقانيد.  *

 99-00سال تحصيلي  دومنيمسال معماری  ليست دروس گرايش

ف
دي

ر
 

 توضيحات اختياری اصلي نام درس

ندیسيستم های قابل بازپيکرب 1  
  طبق سرفصل

)موجود در 

سایت 

 دانشکده(

د. صاحب 

 الزماني

نييمجتمع توان پا ي مدارهایطراح 2  د. ممتاز پور 

 د. جوادی سيستم عامل پيشرفته 3

 د. فربه مباحث ويژه)فناوری حافظه( 4

99-00سال تحصيلي    دوم ليست دروس گرايش نرم افزار نيمسال   

ف
دي

ر
 

 توضيحات اختياری اصلي نام درس

 د. کلباسي *  مباحث ويژه ) رايانش ابری( 1

حي و مدلسازی هندسي به طرا 2

 کمک کامپيوتر

* 
 

 د. رزازی

 د. باقری  * الگوريتم های پيشرفته 3

سيستم های نرم افزاری مقياس   4

 وسيع

 د.عبداله زاده * 

مباحث پيشرفته ) پردازش داده  5

 های حجيم (

 
 چهرقانيد.  *


