دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان
درسهای کارشناسی ارشد ناپیوسته کامپیوتر ورودی 4931
درس

درسْای گرٍُ یک
درٍس اصلی

درسْای گرٍُ دٍ
درسْای تورکس
(هذیریت دادُ)
یک درس از سایر تورکسّا
یک درس از سایر گرایطْا

ٍاحذ

تَضیحات

پردازش هَازی

3

سیستن عاهل پیطرفتِ

3

هٌْذسی ًرم افسار پیطرفتِ

3

ارزیابی کارایی سیستوْای کاهپیَتری

3

پایگاُ دادُ پیطرفتِ

3

دادُ کاٍی

3

ٍب هعٌایی

3

سیستن ّای تصوین یار

3

رایاًص ابری

3

ضبکِ ّای کاهپیَتری پیطرفتِ

3

تصَیرپرداز رقوی

3

سویٌار

2

تزم ديم بٍ بعذ اوتخاب شًد

پایاى ًاهِ

6

تزم  3یا  4بعىًان آخزیه درس اوتخاب شًد.

رٍش تحقیق

2

جبزاوی (جُت داوشجًیاوی کٍ در مقاطع قبلی وگذراوذٌ اوذ)

بایذ سِ درس از درسْای اصلی اًتخاب ضَد.

بایذ سِ درس از درسْای تورکس اًتخاب ضَد.

یکی از درسْا اًتخاب ضَد.

جمع واحدها  92 :واحد

رشتٍ ارشذ مُىذسی کامپیًتز دارای  4گزایش است کٍ در داوشگاٌ آساد اسالمی الرستان گرایص ًرم افسار ارایٍ می گزدد .درسُا ویش در گزيَُای اصلی ،تورکس ،اختیاری ،سایر گرایطْا طبقٍ بىذی
شذٌاوذ .بزای رشتٍ کامپیًتز  7تمزکش در وظز گزفتٍ شذٌ است کٍ تمزکش هذیریت دادُ ارایٍ می گزدد.
داوشجًیان بایذ سٍ درس اس درسُای اصلی (گزيٌ یک) ،چُار درس اس درسُای تمزکش (گزيٌ دي) ي یک درس اس سایز تمزکشَا را اوتخاب کىذ.
َمچىیه داوشجً می تًاوذ یک درس اختیاری ي یا یک درس اس گرایطْای دیگر رضتِ کاهپیَتر ي یا یک درس اس دیگر رضتِ ّا با هَافقت گرٍُ کاهپیَتر را بگیزد کٍ ایه درس جایگشیه یکی اس
درسُای اصلی یا درسُای تمزکش می گزدد .در جذيل باال درس پزداسش رقمی اس گزایش ًَش مصىًعی جایگشیه یکی اس درسُای تمزکش شذٌ است ،.بىابزایه بجای چُار درس تمزکش بایذ سٍ درس
اوتخاب گزدد.
جذيل باال ،جذيل پیشىُادی است ي در َز تزم با تًجٍ بٍ آییه وامٍ ي تشخیص گزيٌ ،ممکه است درسُای دیگزی ارایٍ شًد.
داًطجَیاى برای آگاّی از جسییات درسْای گرایطْا ٍ تورکسّا ،هیتَاًٌذ فایل  pdfآییي ًاهِ کارضٌاسی ارضذ (هربَط بِ  )4931را از بخص تحَیل بگیرًذ.

