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  درٍس جثزاًی تایذ در سال اٍل گذراًذُ ضَد. استسال تحصیلی  2در تحصیل تصَرت توام ٍقت. 

  ًیوسال دٍم تؼییي ضَد ٍ هَضَع پایاى ًاهِ قثل اس ضزٍع ًیوسال سَم تِ تصَیة گزٍُ تزسذاستاد راٌّوا داًطجَ تایذ حذاکثز تا پایاى. 

 استاد راٌّوا حتوا اس هیاى اػضاء ّیات ػلوی توام ٍقت گزٍُ ٍلی استاد ّوکار ٍ یا هطاٍر پایاى ًاهِ هی تَاًذ خارج اس داًطگاُ تاضذ. 

  ضزط .کٌٌذ ّوکاریتا اساتیذ ٍ گزٍُ کاهپیَتز  ی هقغغ کارضٌاسیٍ یا آسهایطگاُ ّا در ارائِ کالس حل توزیي هی تایستداًطجَیاى 

 .اساتیذ گزٍُ هثٌی تز ّوکاری در کالس ّا است کتثی یِتاییذ ،ًاهِ دفاع اس پایاى اجاسُ

 (درس 2حذاکثز ) درٍس جثزاًی: 

 عزاحی الگَریتن ّا .4

 پایگاُ دادُ ّا .2

 سیستن ّای ػاهل .9

 ًظزیِ ستاى ّا ٍ هاضیي ّا .1

 هٌْذسی ًزم افشار .5

 کاهپیَتزی هؼواری .6

 خذ کٌذدرصَرت تاییذ استاد راٌّوا ٍ داًطکذُ، داًطجَ هی تَاًذ حذاکثز یک درس خَد را اس سایز گزایص ّای هٌْذسی کاهپیَتز یا سایز رضتِ ّا ا. 

 تِ  کِ سزفصل آى" هفاهین پیشرفته در نرم افزار"یا  "در نرم افزار هباحث ویژه"هحتَی جذیذ ػلوی در قالة  درٍس یک درس تا  حداکثر

 .است اخذقاتل رسیذُ تاضذ، تاییذ داًطکذُ  تِپیطٌْاد گزٍُ کاهپیَتز 

  ّوِ ایي  ،گزٍُ کاهپیَتز هوکي است تز اساس ضزایظ .دخَد در ًظز تگیز تورکز اصلیّز داًطجَ تایذ یکی اس توزکش تخصصی ّای سیز را تِ ػٌَاى

 :.توزکش ّای تخصصی را تزای یک ٍرٍدی ارائِ ًکٌذ

 "سیستن ها"توزکش تخصصی  .4

 "هاهدیریت داده "توزکش تخصصی  .2

 "ههندسی نرم افزار"توزکش تخصصی  .9

 "الگوریتن ها"توزکش تخصصی  .1

  در هجوَع داًطجَ  .اخذ کٌٌذ درس 4حذاقل خَد  تورکز اصلیدر  2-گروهاس درٍس  ٍ درس 3 حذاقل 1-گروهاس درٍس  تایذداًطجَیاى

 .ّستٌذ واحدی 3کلیِ درٍس  تگذراًذ ٍ درس 8تایذ 

  داًطجَیاى تایذ تگذراًٌذ واحد 32در هجوَع حذاکثز  .است واحد 6ٍ پایاى ًاهِ  واحد 2سویٌار. 

  



 Title نام درس
نوع 

 درس

 Advanced Operating Systems سیستن ػاهل پیطزفتِ

وه 
گر

1
 

 Advanced Software Engineering پیطزفتِ هٌْذسی ًزم افشار

 Advanced Data Bases پایگاُ دادُ پیطزفتِ

 Parallel Processing پزداسش هَاسی

 Advanced Algorithms الگَریتن ّای پیطزفتِ

 Data Mining دادُ کاٍی

 Software Architecture هؼواری ًزم افشار

 Performance Evaluation of Computer Systems کاهپیَتزیارسیاتی کارایی سیستن ّای 

 تورکز            سیستن ها   

وه 
گر

2
 

 Distributed Systems سیستن ّای تَسیغ ضذُ

 Performance Evaluation of Computer Systems ارسیاتی کارایی سیستن ّای کاهپیَتزی

 Advanced Operating Systems سیستن ػاهل پیطزفتِ

 Dependable Software Systems سیستن ّای ًزم افشاری اتکا پذیز

 Cloud Computing رایاًص اتزی

 Advanced Computer Networks ضثکِ ّای کاهپیَتزی پیطزفتِ

 Advanced Network Security اهٌیت ضثکِ پیطزفتِ

 Concurrent Computing هذلْای رایاًص ّوزًٍذ

 Cluster and Grid Computing رایاًص گزیذ ٍ خَضِ ای

 Real-Time Embedded Systems سیستن ّای تی درًگ ٍ ًْفتِ

 Advanced Compiler کاهپایلز پیطزفتِ

 Pervasive and Autonomous Computing رایاًص فزاگیز ٍ خَدهختار

 Automatic Verification درستی یاتی خَدکار

 تورکز            هدیریت داده ها

 Information Theory and Coding ًظزیِ اعالػات ٍ کذیٌگ

 Advanced Data Bases پایگاُ دادُ پیطزفتِ

 Data Mining دادُ کاٍی

 Search Engines and Web Mining هَتَرّای جستجَ ٍ ٍب کاٍی

 تحلیل ّا ٍ سیستن ّای دادُ ّای حجین
 

 Semantic Web ٍب هؼٌایی

 Advanced Information Retrieval تاسیاتی پیطزفتِ اعالػات

 Decision Support Systems سیستن ّای تصوین یار

 MultiMedia Databases پایگاُ دادُ ّای چٌذ رساًِ ای

 Database Security پایگاُ دادُ ّااهٌیت 

 Mobile and Distributed DataBase پایگاُ دادُ تَسیؼی ٍ سیار



 Knowledge Base Management هذیزیت پایگاُ داًص

 Complex Dynamic Networks ضثکِ ّای پیچیذُ پَیا

 تورکز            ههندسی نرم افزار

 Requirements Engineering هٌْذسی ًیاسهٌذی ّا

 Software Architecture هؼواری ًزم افشار

 Advanced Software Engineering پیطزفتِهٌْذسی ًزم افشار 

 Software Evolution تکاهل ًزم افشار

 Large-Scale Software Systems سیستن ّای ًزم افشاری هقیاس ٍسیغ

 Software Development Methodologies هتذٍلَصی تَلیذ ًزم افشار

 Patterns in Software Engineering الگَّا در هٌْذسی ًزم افشار

 Software Testing آسهَى ًزم افشار

 Software Project Management هذیزیت پزٍصُ ّای ًزم افشاری

 Program Specification and Verification تَصیف ٍ ٍارسی تزًاهِ ّا

 Software Development from Formal Specifications تَلیذ تزًاهِ اس تَصیف صَری

 Organizational Architecture ساسهاًی هؼواری

 تورکز            الگوریتن ها

 Approximation Algorithms الگَریتن ّای تقزیثی

 Advanced Data Structures دادُ ساختار ّای پیطزفتِ

 Parallel Processing پزداسش هَاسی

 Advanced Algorithms الگَریتن ّای پیطزفتِ

 Algorithmic Game Theory ًظزیِ الگَریتوی تاسی ّا

 Theory of Computational Complexity ًظزیِ ی پیچیذگی

 Advanced Theory of Computation ًظزیِ هحاسثات پیطزفتِ

 Randomized Algorithms الگَریتن ّای تصادفی

 Computational Geometry ٌّذسِ ی هحاسثاتی

 Advanced Computational Geometry ٌّذسِ ی هحاسثاتی پیطزفتِ

 سوینار Software Engineering Master's Seminar ارضذ ًزم افشار -سویٌار    

 پروژه Software Engineering Master's Theses ارضذ ًزم افشار -پایاى ًاهِ 

 


