
    
 

 

 

 طول دوره و واحدها -1

 :استواحد  24و در مجموع واحد  8پژوهشي درس(، واحدهاي  8واحد ) 42واحدهاي آموزشي و تعداد سال( )چهار نیمطول دوره دو سال 
 (سمینار) واحد 4درس(، واحدهاي پژوهشي  03واحد ) 23محور: تعداد واحدهاي آموزشي در شیوه آموزش

 (ایداگر در کارشناسي نگذرانده هاي عاملسیستمو  هاي کامپیوتريشبکههاي درس) دو درسحداکثر  هاي جبرانيدرس .0

 دو درسحداقل  0گروهدروس  .4
 0هاي گروهیا به جاي آن از درسحداقل دو درس  4گروهدروس  .2
 چهار درسحداکثر  2دروس گروه .2
   است( -شهریورماه-)زمان ارائه سمینار قبل از شروع نیمسال سوم واحد  4  سمینار .5
 (است-مهرماه-ارشد حداکثر ابتداي نیمسال سومشناسيپروژه کارپیشنهاد ارائه  زمانواحد )  6  پروژه .6

 است.واحد  04واحد و بدون دروس جبراني حداکثر  05با دروس جبراني حداکثر سال در هر نیمسقف انتخاب واحد  -
 است. 04حداقل نمره قبولي در کلیه دروس )شامل دروس جبراني(  -

 ارشد اخذ کند.ي اخذ کرده است در دوره کارشناسيدروسي را که در دوره کارشناس تواندنميدانشجو  -
 است. ماهپایان آبانمهلت تکمیل فرم انتخاب استاد راهنما،  -

وزشي امور آم همه، ایشان مسئولیت سال اولانتخاب استاد راهنما در پایان نیم سال اول مدیر گروه است. بعد ازدر نیم دانشجو راهنماي استاد -
 دانشجو موظف است پس از انتخاب استاد راهنما بطور منظم به ایشان مراجعه کند. را به عهده دارند.دانشجو و پژوهشي 

 تحصیالت-http://ce.kntu.ac.irانشکده )هاي دارشد این دانشگاه و اطالعیهدانشجو موظف است مقررات آموزشي دوره کارشناسي -
   ( را به دقت مطالعه و رعایت کند.تکمیلي

 

 1های گروهدرس -2

 .الزامي است 0هاي گروهدرساز حداقل دو درس اخذ 
تعداد  رديف

 واحد

 سالنیم نام درس )فارسي(

 ارائه

 نام درس )التین(

 Advanced Computer Networks اول های کامپیوتری پیشرفتهشبکه 2 0

 Performance Evaluation of دوم های کامپیوتریارزیابی کارآیی سیستم 2 4

Computer Systems 

 Distributed Systems - شدههای توزیعسیستم 2 2

 Mobile and Wireless Network اول سیم و سیارهای بیشبکه 2 2

 
 2های گروهدرس -3

 الزامي است. 0باقیمانده از گروههاي یا درس 4حداقل دو درس از گروهاخذ 

تعداد  رديف

 واحد

 سالنیم نام درس )فارسي(

 ارائه

 نام درس )التین(

 Multimedia Networks دوم ایههای چندرسانشبکه 2 0

 Cloud Computing اول رایانش ابری 2 4

 Advanced Network Security دوم امنیت شبکه پیشرفته 2 2

 Random Process اول فرآیندهای تصادفی 2 2

 

  
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

 کامپیوتر دانشکده مهندسی

 

 

 به نام خدا

 
 ارشد مهندسي کامپیوتربرنامه درسي کارشناسي

 های کامپیوتریگرايش شبکه
 



 3های گروهدرس -4

 است. مجاز 2ز گروهحداکثر چهار درس اخذ ا

تعداد  رديف

 واحد

 سالنیم نام درس )فارسي(

 ارائه

 نام درس )التین(

 Game Theory دوم هانظریه بازی 2 0

 Information Theory and Coding اول نظریه اطالعات و کدینگ 2 4

 Optimization Theory اول سازینظریه بهینه 2 2

 Advanced Computer Architecture اول معماری کامپیوتر پیشرفته 2 2

 Optic Network اول نوریمخابرات های شبکه 2 5

ها یا یک درس از سایر گرایش  6

 ها با تایید دانشکدهدانشکده

  

 
 ارشديکارشناس پروژهو  سمینار -5

 تاخیر در دفاع از پروژه با کسر نمره است. سال(نیم 2)از آنجا که طول دوره دو سال است  -

 اخذ کنید تا فرصت کافي براي انجام و دفاع از پروژه خود داشته باشید.سال( )دو نیمل اول سارا در  هادرسشود توصیه مي -

 پس از انتخاب استاد راهنما، با مراجعه به ایشان امور آموزشي و پژوهشي خود را پیگیري کنید. -


