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 نرم افزار گرایش
 

 تعریف و اهداف
ها و طراحی برنامه یهانهیاست مشتمل بر دروس نظری و عملی و برنامه تحقیقاتی در زم یاافزار دورهکارشناسی ارشد مهندسی نرم

ی یه بصورت امن، حفاظت شده و قابل اطمینان تعریف می شوند. فارغ التحصیالن این دوره مهارتهاکبزرگ  یافزارنرم یهاستمیس

ه انجام یک برنامه و یا سیستم برنامه سازی، نحو دیی، نحوه ارزیابی و تأیسازها و سیستمهای برنامهرا در زمینه اصول توسعه برنامه

 ،آن نحوه تکامل سیستمهای نرم افزاری در نسلهای مختلف تحلیل نحوه، یستم بزرگتعریف ویژگیهای یک س و  هاخواستهمهندسی 

ویژگیها و مشخصات خاص موجود  دیینحوه تأ، باشدیاصالح میت فهم و قابل یتنحوه طراحی نرم افزارهائی که دارای ویژگیهای قابل

فرادی است که با تولید، توسعه و تکمیل سیستمهای کنند. هدف از این دوره تربیت امی بزرگ را کسب یافزاردر یک سیستم نرم

مؤثر از امکانات موجود، حرکت به سوی استقالل فنی را در عصر انفورماتیک  یریگدر جهت بهره یزیربزرگ و برنامه یافزارنرم

 موجب شوند. 
 

 هم برای این رشته اعالم شده است. واحد جبرانی 15باشد و عالوه بر آن میمطابق جدول زیر واحد  32  ی رشتههاتعداد کل واحد
 

 تعداد واحد عنوان

دروس اصلی و 

 تخصصی

15 

 9 دروس اختیاری

 2  سمینار

 6 نامهپروژه پایان

 32 جمع
 

 استاد راهنما و اخذ واحد سمینار و پروژه
های مربوطه که در موسسه تدوین شده است انجام خواهد نامهنحوه تعیین استاد راهنما، ارائه سمینار، پروژه کارشناسی ارشد طبق آئین 

 واحدی را در ترم سوم ثبت نام نماید. 6نامه شد. دانشجو موظف است درس سمینار دو واحدی خود را در ترم دوم و پروژۀ پایان
 

 طول دوره
استاد راهنما و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی یک  تأییدنیمسال است که در شرایط خاص با درخواست دانشجو،  4طول دوره 

 .شودمینیمسال اضافه 

  دروس جبرانی

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 3 معماری کامپیوتر 1

 1 3 عامل هایسیستم 2



 

 

 

 

 

 
یا دروس جدول باال را در مقطع کارشناسی )یا کاردانی(  قابل ذکر است که دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها مرتبط نیست

استاد راهنما برای هر دانشجو مشخص  و نظرگروه  مدیرکه بر اساس تشخیص واحد را بگذرانند  12تا  باید دروس جبرانی اندنگذرانده

 خواهد شد.

 

 واحد( 15) و تخصصی دروس اصلی

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 واحد( 9) دروس اختیاری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اولویت در اخذ دروس
. باشندمیدر اولویت  دارستارهکامپیوتر، اخذ دروس  افزارنرمدوره کارشناسی ارشد  نامهآییناز بین دروس اختیاری پیشنهاد شده در 

 کافیست. آموختگیدانشقابل ذکر است که اخذ سه درس از دروس اختیاری برای 
 

 1 3 هاالگوریتمطراحی  3

 1 3 پایگاه داده  4

 1 3 و ماشینها هازباننظریه  5

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 3 پیشرفته افزارنرممهندسی  1

 2 3  کاویداده 2

 2 3 پیشرفته عاملسیستم 3

 2 3 پایگاه داده پیشرفته 4

های ارزیابی کارائی سیستم 5

 کامپیوتری

3 3 

 ترم ارائه تعداد واحد عنوان درس ردیف

 1 3 افزارنرممباحث پیشرفته در مهندسی  *1   

  1 3 هاامنیت پایگاه داده 2

 1 3 افزارنرمآزمون   3    

 3 3 سیستمهای توزیع شده *4  

 1 3 مطمئن افزارهاینرمطراحی  *5  

 3  3 سیار پایگاه داده توزیعی و 6

 2 3 یارهای تصمیمسیستم 7

 3 3 مدیریت پایگاه دانش 8



 ها، نمرات و معدلواحد
 .باشدمیواحد  14واحد و حداکثر واحد در هر ترم  8حداقل واحد در هر ترم 

 معدل مشروطی است. 14معدل زیر  ،باشدمی 12حداقل نمره قبولی در هر درس 

 گردد.اخراج می مشروط شود، در صورت مشروطی دو ترم )متوالی یا متناوب( دانشجو تواندمیهر دانشجو حداکثر یک ترم 

 نماید. نامثبتو در ترم بعد باید دانشجو ادامه پروژه  شودمیدر صورتیکه پروژه در ترم ثبت نام شده پایان نیابد، نمره درس ناتمام رد 

 در هر صورت طول دوره نباید از حد مجاز بیشتر شود.


