
  ):واحد تخصصی 18هاي با واحد براي گرایش 12(هاي تمرکزهاي تخصصی اختیاري درس
  

  هاي کامپیوتريشبکهدرسهاي تمرکز تخصصی 
تعداد   عنوان  ردیف

  واحد
نوع 
  واحد

ساعات 
  تدریس

  نیازهم  پیشنیاز

    هاي کامپیوتريشبکه  48  نظري  3  امنیت شبکه  1

    هاي عامل و ریزپردازنده و زبان اسمبلیسیستم  48  نظري  3  هاي نهفته و بیدرنگسیستم  2

  :یکی از دو درزس زیر-  3
  مهندسی اینترنت یا انتقال داده

    پیشنیاز تعیین شده هر یک  48  نظري  3

    هاانتقال داده  48  نظري  3  سیمهاي بیمبانی شبکه  4

          12  جمع

  .اخذ چهار درس از شش درس الزامی است

  .افزارهاي کامپیوتري و انتقال داده براي دانشجویان گرایش نرمدانشجویان گرایش معماري سیستممهندسی اینترنت براي -

  هوش مصنوعیدرسهاي تمرکز تخصصی 
تعداد   عنوان  ردیف

  واحد
نوع 
  واحد

ساعات 
  تدریس

  نیازهم  پیشنیاز

    برنامه سازي پیشرفته  48  نظري  3  مبانی هوش محاسباتی  1

    مبانی هوش محاسباتی  48  نظري  3  مبانی بینائی کامپیوتر  2

    هاها و سیستمآمار و احتمال مهندسی،سیگنال  48  نظري  3  مبانی پردازش زبان و گفتار  3

    هاها و سیستمسیگنال  48  نظري  3  اصول رباتیکز  4

          12  جمع

  

  هاي نرم افزاريدرسهاي تمرکز تخصصی سیستم
تعداد   عنوان  ردیف

  واحد
نوع 
  واحد

ساعات 
  تدریس

  نیازهم  پیشنیاز

    هاتحلیل و طراحی سیستم  48  نظري  3  تعامل انسان و کامپیوتر  1

    هاتحلیل و طراحی سیستم  48  نظري  3  آزمون نرم افزار  2

    هاتحلیل و طراحی سیستم  48  نظري  3  هاي رسمی در مهندسی نرم افزارروش  3

    پیشرفتهبرنامه سازي   48  نظري  3  هاگراي سیستمطراحی شی  4

          12  جمع
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  الگوریتم  و محاسباتدرسهاي تمرکز تخصصی 
تعداد   عنوان  ردیف

  واحد
نوع 
  واحد

ساعات 
  تدریس

  نیازهم  پیشنیاز

    ریاضیات گسسته  48  نظري  3  هاي گرافنظریه و الگوریتم  1

    هاها و ماشیننظریه زبان  48  نظري  3  نظریه محاسبات  2

    هاطراحی الگوریتم  4848  نظري  3  هامبانی نظریه بازي  3

    هاطراحی الگوریتم  48  نظري  3  هاي پیشرفتهالگوریتم  4

    هاطراحی الگوریتم  48  نظري  3  اي بر مسابقات برنامه نویسیمقدمه  5

    هاي گسسته و مبانی کامپیوترو برنامه سازيساختمان  48  نظري  3  منطق در علوم و مهندسی کامپیوتر  6

          12  جمع

  .چهار درس از شش درس الزامی است اخذ

   

 

  

  هاي کامپیوتريبازيدرسهاي تمرکز تخصصی 
تعداد   عنوان  ردیف

  واحد
نوع 
  واحد

ساعات 
  تدریس

  نیازهم  پیشنیاز

    هاها و سیستمآمار و احتمال مهندسی،سیگنال  48  نظري  3  ايهاي چند رسانهسیستم  1

    برنامه سازي پیشرفته  48  نظري  3  هاي کامپیوتريطراحی بازي  2

    برنامه سازي پیشرفته  48  نظري  3  گرافیک کامپیوتري  3

    گرافیک کامپیوتري  48  نظري  3  مبانی پویا نمایی کامپیوتري  4

          12  جمع

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

  

  هاي اطالعاتیسیستمدرسهاي تمرکز تخصصی 
تعداد   عنوان  ردیف

  واحد
نوع 
  واحد

ساعات 
  تدریس

  نیازھم  پیشنیاز

    اصول طراحی پایگاه داده  48  نظري  3  سازي سیستم پایگاه دادهپیاده   1

  اصول طراحی پایگاه داده،  48  نظري  3  کاويمبانی داده  2
  هاي دادهساختمان

  

    طراحی الگوریتم  48  نظري  3  مبانی بازیابی اطالعاتو جستجوي وب  3

    هاتحلیل و طراحی سیستم  48  نظري  3  هاي اطالعات مدیریتسیستم  4

          12  جمع

  

 

  

  درسهاي تمرکز تخصصی امنیت رایانه
تعداد   عنوان  ردیف

  واحد
نوع 
  واحد

ساعات 
  تدریس

  نیازھم  پیشنیاز

    هاي کامپیوتريشبکه  48  نظري  3  امنیت شبکه  1

      48  نظري  3  مبانی رایانش امن  2

    هاي عاملها و سیستمپایگاه داده  48  نظري  3  هاي پایهامنیت سیستم  3

  مبانی رایانش امن    48  نظري  3  امنیت اطالعات مدیریت  4

          12  جمع
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