
 
 

 به بعد 69 های ورودی كامپیوترمعماری  -كامپیوترمهندسي  برنامه دوره كارشناسي ارشد

 
واحد درسي  21پژوهشي الزم است در مرحله آموزشي حداقل -در دانشكده برق و كامپيوتر هر دانشجوي كارشناسي ارشد شيوه آموزشي

نامه را با موفقيت بگذراند. همچنين، گذراندن دروس جبراني واحد پايان 6واحد سمينار و در مرحله پژوهشي  2)اجباري و اختياري( و 

 التحصيلي است.ارغگرايش شرط الزم براي ف

نمايند. همچنين انتخاب و اخذ مي مشاوره و تاييد مدير گروه )يا نماينده ايشان(تحصيل خود را با  دروس نيمسال اولكليه دانشجويان 

 پذيرد.پژوهشي انجام مي-نامه دانشجويان شيوه آموزشينام نيمسال دوم به بعد با مشاوره و تاييد استاد راهنماي پايانثبت

 

 روس جبرانيد -1

دانشكده،  صيبه تشخ ايدانشجويان كارشناسي ارشد در صورتي كه دروس جبراني گرايش خود را در دوره كارشناسي نگذرانده باشند و  

را اخذ  يدروس جبرانواحد از  12 استاد راهنما، حتما بايد در ابتداي دوره كارشناسي ارشد تا اي کيو ربات يو هوش مصنوع يگروه معمار

درس از اين مجموعه براي فارغ التحصيلي اجباري است. اگرچه گذراندن اين دروس شرط الزم  2گذراندن حداقل  تنمايند. در هر صور

صورت مطالعه التحصيلي است، در معدل و تعداد واحد گذرانده دوره كارشناسي ارشد تاثيري ندارد. ضمنا اخذ اين دروس بهبراي فارغ

 .مجاز نيستد انفرادي/معرفي به استا

 معماری کامپيوترمجموعه دروس جبراني گرايش  -1جدول 
 1732513 معماري و سازمان كامپيوتر

 1734320 سيستم عامل

 1732417 الكترونيک ديجيتال

 1718449 زبان هاي توصيف سخت افزار و مدارات

  

 درس پايه -2

 .است الزاميكامپيوتر  معماريگرايش اخذ اين درس براي همه دانشجويان 
 

 1732513 معماري كامپيوتر پيشرفته

 

 

 دروس اجباری  -3

با توجه به اينكه دروس تحصيالت تكميلي يک بار  الزامي است. 2درس از مجموعه دروس اجباري مندرج در جدول  3گذراندن حداقل  

 .گردد دانشجويان دروس اجباري ارائه شده در نيمسال اول را اخذ نمايندشوند، اكيداً توصيه ميدر سال ارائه مي

 معماری کامپيوترمجموعه دروس اجباری گرايش  -2جدول 
 1732514 پردازش موازي

 1732516 شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته

 1732520 تصديق صحت سخت افزار

 1732526 پردازنده هاي محاسباتي

 1732539 وي اچ دي ال

 



 دروس اختياری -4
 . الزامي است  3درس از مجموعه دروس اختياري مندرج در جدول  3گذراندن حداقل 

 

 معماری کامپيوترمجموعه دروس اختياری گرايش  -3جدول 
  2دروس باقيمانده از جدول 

 1734515 پيشرفته سيستم عامل

 1734521 بينابي كامپيوتر

 1732528 طراحي سيستم هاي مطمئن

 1734535 امنيت شبكه

 1718511 پردازش سيگنال هاي ديجيتال

 1718514 فرايندهاي تصادفي گسسته

 1712522 طراحي مدارات وي ال اس آي

 1718525 رمزنگاري

 1718529 پردازش سيگنال هاي تصويري

 1718566 مخابرات بي سيمشبكه هاي 

 1734531 هاي تكامليپردازش

 1734529 شبكه هاي عصبي

 1734523 شناسايي آماري الگو

 1734516 روش ها و سيستم هاي فازي 

  شبكه سيستم هاي نهفته –مباحث ويژه 

  سيستم هاي چند رسانه اي پيشرفته -مباحث ويژه 

  در معماري كامپيوتر مباحث ويژه

دروس باقي مانده از گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري مطابق با 

 برنامه درسي وزارت علوم تحقيقات و فناوري 

 

 

دروس ساير گرايش  يكي از دروس اختياري خود را از تواندمعماري سيستم هاي كامپيوتري مي هر دانشجوي كارشناسي ارشد بند الف:

 هاي مهندسي كامپيوتر اخذ نمايد.

 ،استاد راهنما مپيوتر فقط با تاييداكهاي مهندسي  گرايش ساير زدرس دوم ا يا مهندسي برق ، دروساز  درس يک اكثرحد اخذ بند ب: 

را قبل از  فرم تأييد درس اختياري خارج از گرايشبدين منظور الزم است دانشجو   .تكميلي امكان پذير است گروه و شوراي تحصيالت

انجام ثبت نام تكميل نموده و به دفتر تحصيالت تكميلي تحويل دهد و صرفاً در صورت تأييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده نسبت 

 به ثبت نام در آن درس اقدام نمايد.

 

 ساير موارد -5

را از  تحقيق و تتبع نظري دانشجويان كارشناسي ارشد بايد فعاليت هاي درس سمينار/ /تحقيق و تتبع نظری:سمينارالف: 

نيمسال تحصيل )ارديبهشت ماه( طبق برنامه دانشكده )زير نظر سرپرست و استاد درس( آغاز نمايند و در  دوم اواسط نيمسال

 نام نمايند. در اين درس ثبت سوم

 

کارگاه ايمني را در ترم اول و  (9010888) کارگاه ايمني و بهداشت عموميدانشجويان كارشناسي ارشد الزاماً بايستي : ب

 را درترم دوم ثبت نام نمايند. (9010999بهداشت تخصصي ) و


