به نام خدا
برنامه درسی کارشناسی ارشد مهندسی کامپيوتر-گرايش شبکههای

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

کامپيوتری

دانشکده مهندسی کامپیوتر

 -1طول دوره و واحدها
طول دوره دو سال و تعداد كل واحدهاي آموزشي و پژوهشي  23واحد است كه شامل دروس زیر است.
الف :دروس اجباري  13واحد
ب :دروس اختياري  13واحد
 3واحد
ج :سمينار
 6واحد (تاریخ ارائه عنوان پروژه كارشناسي ارشد حداكثر ابتداي نيمسال سوم است).
د :پروژه
 سقف انتخاب واحد با دروس جبراني حداكثر  11واحد و بدون دروس جبراني حداكثر  13واحد است. حداقل نمره كليه دروس شامل دروس جبراني  13است. دانشجو نمي تواند دروسي را كه در دوره كارشناسي اخذ كرده است در دوره كارشناسي ارشد اخذ كند. استاد راهنماي دانشجودر نيم سال اول پذیرش مدیر گروه است .در نيم سال هاي بعدي تا فارغ التحصيلي و بعد از انتخاباستاد راهنماي پروژه در انتهاي نيم سال اول ،ایشان مسئوليت كليه امور آموزشي و پژوهشي را به عهده دارند.
 دانشجو موظف است مقررات آموزشي دوره كارشناسي ارشد این دانشگاه را به دقت مطالعه و رعایت كند. -2دروس جبرانی
در صورتي كه دانشجو دروس جدول زیر را در دوره كارشناسي اخذ نکرده باشد باید در نيم سال اول پذیرش این دروس را
انتخاب كند.
رديف

تعداد واحد

1
3

2
2

نام درس (فارسی)
سيستم هاي عامل
شبکههاي كامپيوتري

نام درس (التين)
Operating Systems
Computer Networks

 -3دروس اجباری

اخذ چهار درس از جدول زیر الزامي است.
رديف

تعداد واحد

1
3
2
4

2
2
2
2

1

2

نام درس (فارسی)
شبکه هاي كامپيوتري پيشرفته
سيستم هاي توزیع شده
امنيت شبکه
ارزیابي كارایي شبکه هاي
كامپيوتري
مدیریت شبکههاي كامپيوتري

نام درس (التين)
Advanced Computer Networks
Distributed Systems
Network Security
Performance Evaluation of
Computer Networks
Computer Network Management

 -4دروس اصلی اختياری
اخذ چهار درس از جدول زیر الزامي است.
نام درس (فارسی)

رديف

تعداد واحد

1
3
2

2
2
2

كيفيت سرویس در شبکهها
شبکههاي بي سيم
شبکههاي نوري

4
1
6
7
8
9

2
2
2
2
2
2

پردازش مبتني بر شبکه
سيستم هاي عامل پيشرفته
رمزنگاري
فرآیندهاي تصادفي
تئوري اطالعات و كدینگ
مباحث ویژه یا یک درس از سایر
گرایشهاي ارشد مهندسي
كامپيوتر با تایيد گروه

نام درس (التين)
QOS in Networks
Wireless Networks
Optical Networks
Network Based Computing
Advanced Operating Systems
Cryptography
Stochastic Processes
Coding and Information Theory
Special Topics

 -5سمينار و پروژه کارشناسی ارشد
-

اخذ دروس سمينار و پروژه الزامي است.
از آنجا كه طول دوره دو سال است تاخير در دفاع از پروژه با كسر نمره است.
توصيه مي شود دروس اصلي و دروس اختياري را در دو نيم سال اول اخذ كنيد تا فرصت كافي براي انجام و دفاع از پروژه
خود داشته باشيد.

