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  مؤسسه آموزش عالي هدف

  
  كامپيوتر و فناوري اطالعاتدانشكده مهندسي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  راهنماي تحصيلي دوره كارشناسي ارشد
  
  
  

  نرم افزار –مهندسي كامپيوتر 
  
  
  
  
  
  

  
  



2 
 

  نرم افزار -مهندسي كامپيوترره 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 استنرم افزار  - يوترمهندسي كامپ
  

  نرم افزار -كامپيوتركارشناسي ارشد مهندسي  دوره مشخصات
  تعريف و اهداف-

هدف از . تهشي اسمركب از دروس نظري و كار پژو نرم افزار - مهندسي كامپيوتردوره كارشناسي ارشد 
افزاري كاربردي را طراحي،  هاي نرم برنامهبتوانند انواع كه تربيت دانش آموختگاني است ايجاد اين دوره 

هاي اكتسابي ديگر  از جمله توانمندي... ها و  هاي اطالعاتي، سايت نويسي بانك برنامه. نوشته و اجرا نمايند
التحصيالن كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر در گرايش نرم افزار در تمامي  فارغ. باشد اين گروه مي

هاي مختلف،  خانههاي مختلف، وزارت شركت فناوري اطالعات رماتيك وهاي صنعت، مراكز انفو بخش
توانند مشغول به كار شوند،  هاي مرتبط مي افزار، طراحي سايت و ساير شغل هاي خصوصي تهيه نرم بخش

 .متناسب با زيرتخصص هاي هر شخص مناسب مي باشدو اصوالً بازار كار گرايش نرم افزار 

  
  طول دوره -

  .نيمسال تحصيلي است  4سال مشتمل بر  2ثر حداكمدت دوره طول 
  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 

  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
 واحد6 پروژه
  واحد 32  جمع
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  دروس جبراني -
سي دروس جبراني را اين دوره كه قبال در دوره كارشنا، هر دانشجوي فوقواحد  32عالوه بر گذراندن 

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

واحد درسي از دروس  2 همچنين به ازاي گذراندن هر. واحد خواهد بود 6تشخيص گروه است و حداكثر 
دروس جبراني بايد در ترم هاي شروع دوره . جبراني، يك ماه به طول مدت تحصيل دانشجو افزوده ميشود
 14ايد كمتر از و معدل دروس جبراني نب 12كارشناسي ارشد اخذ شوند و نمره هر درس نبايد كمتر از 

  .نيمسال تجاوز كند 2، زمان گذراندن واحد هاي جبراني از در هر صورت. باشد
  

  واحد  نام درس  رديف

  3 طراحي الگوريتم ها 1
  3 سيستم هاي عامل 2
  3  پايگاه داده ها  3
  3  مهندسي نرم افزار  4
  3  نظريه زبان ها و ماشين ها  5
  3 كامپيوترمعماري 6

  
باشد دانشجو  12، چنانچه نمره دروس جبراني اخذ شده در دوره كارشناسي كمتر از بنا به صالحديد گروه

  .موظف است آن درس را دوباره در دوره كارشناسي ارشد اخذ كند
  

  دروس تخصصي -
درس از  يك حداكثرو نظر گروه ارائه مي شود واحد هاي درسي هر دانشجو از دروس تخصصي زير، با 

  .شود اب ميانتخ )گروه آموزشي(ساير گرايش ها يا دانشكده ها با تائيد دانشكده
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  سمينار -

گزارش علمي پيرامون موضوعي  دانشجو براي فراگيري نحوه جستجوي مطالب علمي و تهيه و تدوين
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 

، پروژه پاياني خود را تحت راهنمايي اعضاء هيات پايان نامه اي در زمينه هاي مرتبط با رشته تحصيلي
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 

  


