
 

 گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

 کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار نمایه دروس                                                

 تمرکز مدیریت داده تمرکز الگوریتم ها تمرکز نرم افزار تمرکز سیستم ها 1دروس گروه  دروس جبرانی

 پایگاُ دادُ پیطزفتِ پزداسش هَاسی هٌْذسی ًیاسهٌذی ّا سیستن ّای تَسیغ ضذُ پزداسش هَاسی ًظزیِ سباى ّا ٍ هاضیي ّا

 هٌْذسی ًزم افشار پیطزفتِ پایگاُ دادُ
ارسیابی کارایی سیستن ّای 

 کاهپیَتزی
 دادُ کاٍی الگَریتن ّای پیطزفتِ هؼواری ًزم افشار

 ًظزیِ اطالػات ٍ کذیٌگ الگَریتن ّای تقزیبی تکاهل ًزم افشار سیستن ّای ًزم افشاری اتکاپذیز دادُ پیطزفتِپایگاُ  هٌْذسی ًزم افشار

 رایاًص ابزی سیستن ػاهل پیطزفتِ هؼواری کاهپیَتز
سیستن ّای ًزم افشاری هقیاط 

 ٍسیغ
 هَتَرّای جستجَ ٍ ٍب کاٍی دادُ ساختارّای پیطزفتِ

 ًظزیِ الگَریتوی باسیْا هتذٍلَصی ایجاد ًزم افشار ضبکِ ّای کاهپیَتزی پیطزفتِ پیطزفتِالگَریتن  سیستن ّای ػاهل
تحلیل ّا ٍ سیستن ّای دادُ ّای 

 حجین

 ٍب هؼٌایی ًظزیِ پیچیذگی الگَّا در هٌْذسی ًزم افشار اهٌیت ضبکِ پیطزفتِ هؼواری ًزم افشار طزاحی الگَریتن ّا

 
ارسیابی کارایی سیستن ّای 

 کاهپیَتزی
 باسیابی پیطزفتِ اطالػات ًظزیِ هحاسبات پیطزفتِ آسهَى ًزم افشار هذل ّای رایاًص ّوزًٍذ

 سیستن ّای تػوین یار الگَریتن ّای تػادفی هذیزیت پزٍصُ ّای ًزم افشاری رایاًص گزیذ ٍ خَضِ ای دادُ کاٍی 

 پایگاُ دادُ ّای چٌذ رساًِ ای هحاسباتیٌّذسِ  تَغیف ٍ ٍارسی بزًاهِ ّا سیستن ّای بیذرًگ ٍ ًْفتِ   

 اهٌیت پایگاُ دادُ ّا ٌّذسِ هحاسباتی پیطزفتِ تَلیذ بزًاهِ اس تَغیف غَری سیستن ّای ػاهل پیطزفتِ   

 پایگاُ دادُ ّای تَسیؼی سیار   هؼواری ساسهاًی کاهپایلز پیطزفتِ   

 هذیزیت پایگاُ داًص   هٌْذسی ًزم افشار پیطزفتِ رایاًص فزاگیز ٍ خَدکار   

 ضبکِ پیچیذُ پَیا     درستی یابی خَدکار    

درغَرت ػذم گذراًذى درٍط در 

دٍرُ کارضٌاسی ٍ یا بِ تطخیع 

 درط جبزاًی 2داًطکذُ ، تا 

 اختػاظ یابذ

درط اس درٍط گزٍُ  3گذراًذى 

 الشاهی است یک
 توزکش دیگز بؼٌَاى توزکش فزػیدرط اس یک  1درط اس یک توزکش بؼٌَاى توزکش اغلی ٍ  4اخذ 
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 ٍاحذ بِ ضزح سیز است: 32تؼذاد  ٍاحذّای درسی ٍ پضٍّطی ایي دٍرُ بِ غیز اس درٍط جبزاًی ضاهل 

 24  ٍُتوزکش اغلی ٍ فزػی 1ٍاحذ درسی اس گز ٍ 

 2 ٍاحذ سویٌار 

 6 ٍِاحذ پایاى ًاه 

  رٍش تحقیق بِ ػٌَاى درط جبزاًی بایذ گذراًذُ ضَد.ٍاحذی  2درط 

 

 ٍاحذ درٍط ًظزی بِ ضزح سیز بایذ گذراًذُ ضَد:   24

 3  ٍاحذ هی ضَد. 9کِ در هجوَع   1اس جذٍل گزٍُ  ٍاحذی  3 درط 

 4  ٍحذ هی ضَد. 12کِ در هجوَع ٍاحذی اس اس توزکش اغلی  3درط 

 1  ٍاحذ هی ضَد. 3ٍاحذی اس توزکش فزػی کِ در هجوَع  3درط 

 

 ٍاحذی اس جذٍل درٍط جبزاًی بگذراًیذ.  3درط  2بایذ  بِ تطخیع گزٍُ یا ّز یک اس درٍط جذٍل جبزاًی را در دٍرُ کارضٌاسی ًگذراًذُ ایذ اگز رضتِ کارضٌاسی غیزهزتبط داریذ ٍ


