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  مؤسسه آموزش عالي هدف
  

  كامپيوتر و فناوري اطالعاتدانشكده مهندسي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  راهنماي تحصيلي دوره كارشناسي ارشد
  
  
  

  فناوري اطالعات - مهندسي فناوري اطالعات
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  فناوري اطالعاتره كارشناسي ارشد گروه برنامه آموزشي دو
  

  :مقدمه
با موفقيت به تحصيالت  خداوند و همت و تالش خويش توانسته ايده لطف ب بسيار خوشحاليم از اينكه

اميدواريم در راه كسب علم و دانش و ساختن آينده اي افتخار آميز براي خود و جامعه . تكميلي راه يابيد
 رشداكارشناسي  در ادامه به منظور آشنايي شما با دوره تحصيالت تكميلي.گام هاي بلندتري برداريد

  .مواردي آورده شده است فناوري اطالعات -ي اطالعات فناورمهندسي 
  

  فناوري اطالعات -فناوري اطالعات كارشناسي ارشد مهندسي  دوره مشخصات
  

  تعريف و اهداف -
هشي مركب از دروس نظري و كار پژوفناوري اطالعات  -فناوري اطالعات مهندسي دوره كارشناسي ارشد 

آن با كامپيوتر يكي است، اطالعات اندكي از الكترونيك و  زيادي از اي است كه دروس رشته. است
سكوي پرتاب فناوري اطالعات تواند براي يك مهندس  افزار مي مخابرات و اطالعات كافي از مهندسي نرم

آوري، پردازش و در صورت نياز  بندي، جمع ، اطالعات دستهفناوري اطالعاتي  در رشته. در بازار كار باشد
 .شود بكه و يا به صورت فردي، استفاده ميها تحت ش از آن

در نهايت بازار كار . الزم استفناوري اطالعات ي مديريت براي يك مهندس  اطالعات عمومي در زمينه
در حال حاضر وارد فناوري اطالعات خوبي براي اين رشته وجود دارد به طوري كه اگر تمام مهندسين 

هاي الكترونيك و حتي  اهي به مراكز خريد و فروش، مترو، تجارتبا نگ. مانند بازار كار شوند، بيكار نمي
توان به اين نتيجه رسيد كه بازار كار در آينده براي اين رشته بسيار روشن  هاي كوچك و بزرگ مي سازمان

 .كشور ما چون در حال توسعه است مخصوصا. است

  
  طول دوره -

  .نيمسال تحصيلي است  4سال مشتمل بر  2ثر مدت دوره حداكطول 
  راي تحصيالت تكميلي دانشگاه مجازدر موارد استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شو: تبصره
  .سال تجاوز كند 5/2در هر صورت مدت دوره نبايد از . است

  
  برنامه آموزشي -

  .طول ترم استدر ساعت كالس  16نظام آموزشي اين دوره واحدي است و هر واحد برابر با 
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  تعداد واحد هاي درسي -

واحد درسي و پژوهشي به شرح زير را با  32دانشجويان براي تكميل دوره كارشناسي ارشد بايد حداقل 
  :موفقيت بگذرانند

  واحد24  اصلي و تخصصي
  واحد2  سمينار
  واحد 6  پروژه
  واحد32 جمع

 

  دروس جبراني -
سي دروس جبراني را كه قبال در دوره كارشنااين دوره ، هر دانشجوي فوقواحد  32عالوه بر گذراندن 

 از دروس جبراني، واحدي به دانشجو تعلق نمي. نگذرانده باشد، بايد با موفقيت اين دروس را نيز بگذرانند
تعداد كالس جبراني براي هر دانشجو به . گيرد و نمره اين دروس در معدل دانشجو به حساب نمي آيد

واحد درسي از  2 همچنين به ازاي گذراندن هر. د خواهد بودواح 12تشخيص گروه است و حداكثر 
دروس جبراني بايد در ترم هاي . دروس جبراني، يك ماه به طول مدت تحصيل دانشجو افزوده ميشود

ايد و معدل دروس جبراني نب 12شروع دوره كارشناسي ارشد اخذ شوند و نمره هر درس نبايد كمتر از 
  .نيمسال تجاوز كند 2، زمان گذراندن واحد هاي جبراني از در هر صورت. باشد 14كمتر از 

  
  واحد  نام درس  رديف

  3  طراحي الگوريتم ها  1
  3 اصول و مباني فناوري اطالعات 2

  
، چنانچه نمره دروس جبراني اخذ شده در دوره كارشناسي كمتر از توجه اينكه بنا به صالحديد گروه قابل
  .را دوباره در دوره كارشناسي ارشد اخذ كندباشد دانشجو موظف است آن درس  12
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  )اصلي( تخصصي دروس -
  .رانده شودذاز دروس گ واحد 9حداقل و بايستي  گرددبا نظر گروه ارائه مي  جدول ذيل دروس

  

يف
رد

  

تعداد   عنوان درس
  واحد

  3 مديريت فناوري اطالعات   1
  3  كسب و كار الكترونيكي  2
  3  پيشرفته رسانه ايسيستم هاي چند   3
  3  امنيت شبكه پيشرفته  4
  3  بازيابي هوشمند اطالعات  5
  3  پيشرفته شبكه هاي كامپيوتري  6
  3  شبكه هاي اجتماعي  7

  9  الزم واحد مجموع

  
  ) اختياري(تخصصي دروس-

  .با نظر گروه ارائه مي شود، ذيلاختياري  -باقيمانده واحد هاي درسي هر دانشجو از دروس تخصصي
  

يف
رد

  
تعداد   عنوان درس

  واحد

  3  مديريت ارتباط با مشتري  1

  3  داده كاوي  2

  3  ارزيابي كارائي سيستم هاي كامپيوتري  3

  3  شبكه هاي كامپيوتري ارزيابي  4

  3  يادگيري الكترونيكي پيشرفته  5

  3 سيستم هاي پشتيبان تصميم  6

  3  سيستم عامل پيشرفته  7

  3  هوش مصنوعي گسترده  8

  3  پردازش زبان هاي طبيعي  9
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  3  تركيب اطالعات  10

  3  يادگيري ماشين  11

  3  رياضيات پيشرفته كامپيوتري  12

  3 الگوريتم پيشرفته   13

  3  تئوري كدينگ  14

  3  معماري كامپيوتر پيشرفته  15

  3  سيستم هاي چند رسانه اي بر روي شبكه  16

  3  پايگاه داده پيشرفته  17

  3  و همروند سيستم هاي بيدرنگ  18

  3  تحليل و طراحي نرم افزارهاي مطمئن  19

  3  معماري نرم افزار  20

  3  شبكه هاي اقتضائي بي سيم  21

  3  فرآيند تصادفي  22

  3  تئوري اطالعات  23

  3  كالن داده  24

  3  بازشناخت الگو  25

  3  حسابگري زيستي  26

  3  نظريه بازي ها  27

  3  پردازش سيگنال هاي تصويري  28

  3  بينائي ماشين  29

  3 پردازش سيگنال هاي ديجيتالي   30

  3  نظريه گراف پيشرفته  31

  3  رايانش ابري  32

  3  استنتاج آماري  33
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  سمينار -
گزارش علمي پيرامون موضوعي  تهيه و تدوين دانشجو براي فراگيري نحوه جستجوي مطالب علمي و

واحد سمينار اخذ و بايد در قالب ارائه دفاعيه شفاهي و گزارش كتبي مطابق الگوهاي  2، مشخص
  .استاندارد با موفقيت بگذرانند

  
  پايان نامه -

دانشجويان براي تحقق علمي پژوهشي تخصصي و آشنايي با روش هاي تحقيق در قالب به انجام رسانيدن 
پايان نامه اي در زمينه هاي مرتبط با رشته تحصيلي ، پروژه پاياني خود را تحت راهنمايي اعضاء هيات 

و در چارچوب مقررات مربوطه اخذ و بايد با ارائه گزارش كتبي مطلوب و انجام دفاعيه  دانشگاهعلمي 
  .شفاهي با موفقيت بگذرانند

 . واحد درسي محسوب مي شود 6پروژه پاياني دوره 

  
 

  

  3  گرافيك كامپيوتري پيشرفته  34

  3  شبكه هاي پيچيده  35

  3  تئوري اطالعات  36

  3  وب معنائي  37


