
 چارت دروس مصوب موسسه آموزش عالی پویش 3از  1صفحه 
 

 
 

 

 کارشناسی ارشد مقطع: کامپیوتر و فن آوری اطالعاتدانشکده:  

 94  ترم ورود: مهندسی کامپیوتررشته:     

   کامپیوتری شبکه هایگروه:    

 

 جدول دروس جبرانی

 پیشنیاز ساعت تدریس واحد درس نام درس ردیف

  48 3 انتقال داده ها 1

  48 3 معماری کامپیوتر 2

  48 3 سیستم عامل 3

  48 3 شبکه 4

  48 3 طراحی الگوریتم 5

  48 3 سیگنال و سیستم 6

 اخذ  حداکثر دو درس به تشخیص دانشکده 18 مجموع 

 

 1گروه  جدول دروس

 پیشنیاز ساعت تدریس واحد درس نام درس ردیف

  48 3 های کامپیوتری پیشرفتهشبکه  1

  48 3 ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری 2

  48 3 سیستم های توزیع شده 3

  48 3 شبکه های بیسیم سیار 4

 درس از دروس این گروه 2حداقل اخذ  12 مجموع 

 

 

 

 

 



 چارت دروس مصوب موسسه آموزش عالی پویش 3از  2صفحه 
 

 
 

 2جدول دروس گروه 

 پیشنیاز ساعت تدریس واحد درس نام درس ردیف

  48 3 چندرسانه ایشبکه های  1

  48 3 مدیریت شبکه 2

  48 3 معماری ادوات شبکه 3

  48 3 رایانش ابری 4

  48 3 سیستمهای اتکاپذیر 5

  48 3 امنیت شبکه پیشرفته 6

  48 3 فرایندهای تصادفی 7

 درس از دروس این گروه 2اخذ حداقل  21 مجموع 

 

 3جدول دروس گروه 

 پیشنیاز ساعت تدریس واحد درس نام درس ردیف

  48 3 نظریه بازیها 1

  48 3 پردازنده های شبکه 2

معماری شبکه های ذخیره سازی و مراکز  3

 داده

3 48  

  48 3 ریاضیات پیشرفته در شبکه های کامپیوتری 4

  48 3 ارتباطات بیسیم 5

  48 3 نظریه اطالعات و کدینگ 6

  48 3 سیستمهای کامپیوتری امن 7

  48 3 شبکه های پرسرعت 8

  48 3 نظریه بهینه سازی 9

  48 3 معماری کامپیوتر پیشرفته 10

  48 3 طراحی الگوریتم پیشرفته 11

  48 3 شبکه های نوری 12

  48 3 شبکه های پیچیده پویا 13

 درس از دروس این گروه 4اخذ حداکثر  39 مجموع 

 

 

 

 



 چارت دروس مصوب موسسه آموزش عالی پویش 3از  3صفحه 
 

 
 

 سمینار و پروژهجدول دروس 

 پیشنیاز ساعت تدریس واحد درس درسنام  ردیف

   2 سمینار 1

   6 پروژه 2

 اخذ برای همه دانشجویان اجباری است 8 مجموع 

 

 مجموع واحد نوع

 6 جبرانی

 24 تمرکز تخصصی

 2 سمینار

 6 پروژه

 32 مجموع

 

 نکات مهم

 اید.ه ها اخذ نمیار رشتگرایشهای مهندسی کامپیوتر  یا س دانشجو می تواند با تایید استاد راهنما و دانشکده، حداکثر یک درس از سایر -1

 برنامه پیشنهادی ترمیک

 ورودی بهمن ورودی مهر نیمسال تحصیلی

 مهر )نیمسال اول(

 (1)گروه شدههای توزیعسیستم

 (1)گروه ارزیابی شبکه های کامپیوتری

 (2)گروه مدیریت شبکه 

 (1)گروه یشرفتهپ یوتریکامپ یشبکه ها

 (1)گروه یار س یسیمب یشبکه ها

 (3)گروه یشرفتهپ یوترکامپ یمعمار

 (2)گروه رایانش ابری

 سمینار

 بهمن )نیمسال دوم(

 یارس یسیمب یشبکه ها

 یشرفتهپ یوترکامپ معماری

 یابر رایانش

 سمینار

 (1)گروه شدههای توزیعسیستم

 (1)گروه ارزیابی شبکه های کامپیوتری

 (2)گروه مدیریت شبکه 

 (1)گروه یشرفتهپ یوتریکامپ یشبکه ها

 مهر )نیمسال سوم(
 (2گروه )امنیت شبکه پیشرفته

 پروژه

 (2گروه ) یشرفتهشبکه پ یتامن

 پروژه

 پروژه پروژه بهمن )نیمسال چهارم(

 


