جبرانی واحد های

گروه ۱

اجباری

(حداقل  3درس)

+

گروه 3
(حداقل 4درس)

سایر تمرکزها
(حداقل  ۱درس)

اختیاری
(فقط  ۱درس )

(حد اکثر  ۲درس به
تشخیص گروه)

می تواند جایگزین گروه  ۱یا  ۲شود
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کامپیوتری

سایر گرایش ها

مباحث ویژه
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نرم افزار1
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رایانش ابری

پیشرفته
مهندسی نرم افزار
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نظریه یادگیری
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پیشرفته

و وب کاوی

پیشرفته
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پیشرفته
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ارزیابی کارآیی

ها

سیستمهای
کامپیوتری

پایگاه داده های
چند رسانه ای
پایگاه داده توزیعی
و سیار

پردازش موازی

دانشجویانی که در دوره کاردانی یا کارشناسی خود هر یک از دروس جبرانی را نگذرانده باشند باید در ترم اول
کارشناسی ارشد این دروس را اخذ نمایند .
همه دانشجویان در ترم اول باید تا قبل از حذف و اضافه با کپی کارنامه کاردانی و کارشناسی خود و پر نمودن فرم زیر،
جهت اخذ دروس جبرانی یا معافیت از آنها به مدیر گروه مراجعه نمایند.
تذکر : 1درس سیستم عامل و کارگاه ( ۲واحد) دوره کاردانی جایگزین درس سیستم عامل نمی شود.
تذکر : ۲درس بانکهای اطالعاتی جایگزین پایگاه داده می شود.
تذکر  : ۳درس سخت افزار جایگزین معماری کامپیوتر می شود.
تذکر  : ۴نمره قبولی دروس جبرانی  1۲بوده و در معدل شما بی اثر است.
تذکر  : ۵شهریه دروس جبرانی مطابق شهریه کارشناسی محاسبه می گردد .در صورتیکه در محاسبه شهریه شما
اشکالی وجود دارد به آموزش مراجعه نمایید .


دانشجوی ارشد نرم افزار باید عالوه بر دروس جبرانی
 ۲۴ oواحد درس تخصصی و اصلی
o

 ۲واحد سمینار

o

 ۶واحد پایان نامه

را بگذراند.

فرم دروس جبرانی
دروس جبرانی

نمــره

روش تحقیق (اجباری)
وصیت نامه امام) اجباری(
معماری کامپیوتر
سیستم عامل
نظریه زبان
طراحی الگوریتمها
مهندسی نرم افزار
پایگاه داده

اینجانب ...........................دانشجوی رشته کارشناسی ارشد نرم افزار به شماره
دانشجویی .......................متعهد میگردم کلیه نمرات فوق را به صورت صحیح وارد
نموده ام .در غیر اینصورت عواقب احتمالی به عهده اینجانب می باشد.

نام و نام خانوادگی
امضاء

