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 معاونت آموزشی

ریزی درسیشورای برنامه  

 برنامه درسی

ارشد  دوره: کارشناسی  

کامپیوتر مهندسی: رشته  

نرم افزار :گرایش  
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 یتعالبسمه

 

 تعریف رشته

 نگهداری و ردعملک توسعه، به نسبت سنجشقابل یافته، انتظام سیستماتیک، رویکرد یک ربرد، کاافزارنرممهندسی 

های نظری و برنامه افزار شامل تعدادی درسگرایش نرم-کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دوره. است افزارنرم

باشد که زمینه کافی جهت درک و تحقیقاتی جهت افزایش اطالعات نظری و تجربی متخصصان مهندسی کامپیوتر می

 .آوردگذرد را فراهم میمی هارشتهین توسعه آنچه در مرزهای تکنولوژی در زمان حال در ا

 هدف رشته

باشند.  افزار را داشتههای تخصصی در زمینه نرمتربیت افرادی که توانایی الزم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه

دارا شوند را آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی را که در حرفه خود با آن مواجه میدانش ضمناً

 .هستند

 ضرورت و اهمیت رشته

 در پیشبرد اهداف ملی و پیشرفت تأثیرگذارهای بسیار افزار، یکی از رشتهگرایش نرم خصوصبهمهندسی کامپیوتر و 

هر  تأثیرگذاریهای ارتباط با صنعت، راه برای قابلیت تعریف پروژه مانند هایییژگیوبه دلیل  و شودیمکشور محسوب 

 شود.رشته در رشد فناوری کشور هموارتر می چه بیشتر این

 آموختگاندانشنقش، توانایی و شایستگی 

های سازی، امنیت و نوآوری، در سیستم، بهینهیروز سازبهرود در طراحی، تحقق، التحصیالن این دوره انتظار میاز فارغ

و  هایسازمانکلیه صنایع و کارخانجات،  در مورداستفادهافزاری افزاری و نرمای و هوشمند سختکامپیوتری و شبکه

های صنعت، خدمات، مدیریت، دفاع و امنیت کشور نقش محاسباتی و ارتباطی، در بخش هاییرساختزخصوصی، 

ها، بایستی های علمی و فنی طرح، اجرا و نگهداری در پروژهروش یهبر کلکننده داشته باشند. ایشان ضمن اشراف تعیین

جامعه  موردنیازی موجود طراحی، ساخت، اجرا، حفظ امنیت و خصوصی ماندن اطالعات در موارد ینهبتوانند بهترین گز

 ایران را در بهترین کیفیت جهانی طراحی و اجرا و مدیریت نمایند. موردنیاز هایزیرساختو کشور را انتخاب و 

 طول دوره و شکل نظام

 2نیمسال تحصیلی ) 4مدت مجاز تحصیل در این دوره شد. بامی پژوهشی آموزشی و به صورتارشد  کارشناسیدوره 

 است. سال(
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 تعداد و نوع واحدها درسی:

 )بسته دروس تحصیالتواحد اختیاری  12واحد تخصصی،  11که در قالب  باشدمی 29این دوره تعداد کل واحدهای 

با   غیر از مهندسی کامپیوتر الزم است یهارشتههمچنین دانشجویان ورودی از  .شودمیارائه  نامهپایانواحد  6و تکمیلی( 

 واحد را اخذ نمایند. 12گروه آموزشی دروس جبرانی تا سقف  تائید

 شرایط و ضوابط ورود به دوره

 کامپیوتر، مهندسی هایگرایش کلیه آموختگان کارشناسیدانشجویان این دوره از طریق آزمون ورودی و از بین دانش

 شوند.مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب می برق دسیمهن و ریاضی کامپیوتر، علوم
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 دومفصل 

 دروس جداول و درسی واحدهای
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  دروس جبرانی -1جدول 

 

 دروس تخصصی   -2جدول 

 دروس اختیاری  -3جدول 

 هم نیاز /نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 عامل هایسیستم 3 0 3 48 0 48 -

 2 هاپایگاه داده 3 0 3 48 0 48 -

 3 1افزار مهندسی نرم 3 0 3 48 0 48 -

 4 هاطراحی الگوریتم 3 0 3 48 0 48 -

 جمع کل 12 0 12 192 0 192 -

 هم نیاز /نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع نظری عملی جمع

 1 افزار پیشرفتهمهندسی نرم 3 0 3 48 0 48 -

 2 های پیشرفتهالگوریتم 3 0 3 48 0 48 -

 3 رایانش ابری 3 0 3 48 0 48 -

 4 سمینار 2 0 2 32 0 32 -

 جمع کل 11 0 11 176 0 176 -

 نیاز/ هم نیازپیش
 تعداد واحد تعداد ساعات

 ردیف نام درس
 نظری عملی جمع ینظر عملی جمع

  1 افزارآزمون نرم 3 0 3 48 0 48 -

  2 افزارالگوها در مهندسی نرم 3 0 3 48 0 48 -

  3 های تصادفیالگوریتم 3 0 3 48 0 48 -

  4 هاامنیت پایگاه داده 3 0 3 48 0 48 -

  5 امنیت شبکه پیشرفته 3 0 3 48 0 48 -
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  6 بازیابی پیشرفته اطالعات 3 0 3 48 0 48 -

  7 پایگاه داده پیشرفته 3 0 3 48 0 48 -

  8 پردازش موازی 3 0 3 48 0 48 -

  9 هاتوصیف و وارسی برنامه 3 0 3 48 0 48 -

  10 تئوری اطالعات و کدینگ 3 0 3 48 0 48 -

  11 کاویداده 3 0 3 48 0 48 -

  12 یارهای تصمیمسیستم 3 0 3 48 0 48 -

  13 شدههای توزیعسیستم 3 0 3 48 0 48 -

  14 عامل پیشرفتهسیستم 3 0 3 48 0 48 -

  15 اتکاپذیر افزارهاینرم طراحی 3 0 3 48 0 48 -

  16 های کامپیوتری پیشرفتهشبکه 3 0 3 48 0 48 -

  17 کامپایلر پیشرفته 3 0 3 48 0 48 -

  18 افزارهای ایجاد نرممتدولوژی 3 0 3 48 0 48 -

  19 افزاریی نرمهامدیریت پروژه 3 0 3 48 0 48 پایگاه داده پیشرفته

  20 معماری سازمانی 3 0 3 48 0 48 -

  21 افزارمعماری نرم 3 0 3 48 0 48 -

  22 کاویموتورهای جستجو و وب 3 0 3 48 0 48 هاطراحی الگوریتم

  23 هامهندسی نیازمندی 3 0 3 48 0 48 -

  24 هانظریه الگوریتمی بازی 3 0 3 48 0 48 -

  25 وب معنایی 3 0 3 48 0 48 -

  26 هندسه محاسباتی 3 0 3 48 0 48 

  27 1افزار مباحث ویژه در نرم 3 0 3 48 0 48 -

  28 2افزار مباحث ویژه در نرم 3 0 3 48 0 48 -

 29 ها با تایید دانشکدهها یا دانشکدهدرس از سایر گرایش 3 0 3 48 0 48 -

 جمع کل 87 0 87 1392 0 1392 -
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 سومفصل 

 دروس سرفصل
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 مشخصات درس

 پیشرفته افزارنرممهندسی عنوان درس )فارسی(: 

 Advanced Software Engineeringعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        تخصصینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 افزار پرداختن به مباحث پیشرفته در ارتباط با مهندسی نرم

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

ی، سازو طراحی و پیاده وتحلیلتجزیهجبری( در ثبت نیازها، روش خط محصول در ) یصورهای استفاده از روش

 گرا گرا، تولید مبتنی بر آزمون و روش سرویسمهندسی امنیت، روش جنبه

 سرفصل درس

 گیری و آزمونهای چرخه حیات، مدیریت پروژه، برآورد، مدیریت ریسک، اندازهمروری بر متدولوژی :یادآوری 

 های جبری های صوری ثبت نیازها و زبانروش 

 متدولوژی خط محصول 

 گراروش جنبه 

 بتنی بر آزمونتولید م 

 گراروش سرویس 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدههای مرتبط با محتوای ارائهو پروژه هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر   

15% 20% 
 %35نوشتاری: 

30% 
 -عملکردی: 
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 فهرست منابع

Pohl, K.; Bockle, G. and Van Der Linden F. (2005). Software Product-Line Engineering: 

Foundations, Principles, Techniques. 

Pressman, R.S. (2010). Software Engineering: A Practitioner’s Approach, 7th edition, 

McGraw-Hill,  

Sommerville,I. (2004). Software Engineering, 7th edition, Addison-Wesley. 

Weiss, D. and Lai, C.T.R. (1999). Software Product-Line Engineering: A Family-Based 

Software Development Process, Addison-Wesley. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 های پیشرفتهالگوریتمعنوان درس )فارسی(: 

 Advanced Algorithmsعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش            ■ندارد       □هم نیاز: دارد  /نیازپیش                اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                            نظری نوع واحد:                 3واحد:تعداد 

 اهداف درس

 حافظه و زمان برای حل مسائل ازنظرالگوریتم کارا  کردن دایپ بررسی مسائل و

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 میزان سختی آن تعیین ومسائل مختلف تحلیل  -

 ههای دقیق با سرعت زیاد در برخورد با مسائل سادحلراهارائه  -

 سرعت زیادی در برخورد با مسائل سخت دارایهای نادقیق حلراهارائه  -

 سرفصل درس

 ها، تحلیل سرشکنیمقدمات، مروری بر تحلیل الگوریتم 

  مسائلNP-Complete مقدمات، نظریه ،NP-Completenessبطه با مسائل ، راNPی کوک، مسائل ، قضیه

 هاو استفاده از آن برای تحلیل الگوریتم مسئلهبودن یک  NP-Completeاصلی، روش اثبات 

 ی شاره )روش های شبکه و گراف، شبکهالگوریتمFord-Fulkersonهای ، الگوریتمPreflow-Push و 

Lift-to-frontفهای متفاوت مسئله، کاربردهای مختل(، گونه 

 ریزی خطیهای سیمپلکس، کاربردهای برنامهسازی مسائل، الگوریتمریزی خطی، مدلبرنامه 

 ها، الگوریتم تطابق رشتهRobin-Karp الگوریتم ،Knuth-Morris-Pratt الگوریتم ،Boyer-Moore 

 های تقریبی برای حل مسائل الگوریتمNP-Hard 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهمرتبط با محتوای ارائه یهاو پروژه هفتگیرکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف روش توضیحی همراه با مشا 
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 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %25 
 %35نوشتاری: 

%20 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

 منابع اصلی:

Cormen, T., Leiserson C. and Riverst, R. (1992). Introduction to Algorithms, MIT Press. 

Kleinberg, J. and Tardos, E. (2005). Algorithm Design, Addison Wesley. 

Vazirani, V. (2000). Approximation Algorithms, Course Notes, Georgia Institute of 

Technology. 

 منابع فرعی:
Garey, M. and Johnson, D. (1979). Computers and Intractability, a Guide to Theory of NP-

Completeness, W.H. Freeman and Company. 

Kleinberg, Trados E. (2006). Algorithm Design, Pearson Education Inc. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 رایانش ابریعنوان درس )فارسی(: 

 Cloud Computingعنوان درس )انگلیسی(: 

 شدهتوزیع هایسیستم: نیازپیش                    □ندارد       ■هم نیاز: دارد /نیازپیش        تخصصینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری حد:نوع وا                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 دهنده یک سیستم محاسبات ابری های تشکیلدرک عمیق مفاهیم و بخش 

  خودکار در محیط ابری  پذیر، مراکز دادههای مقیاسهای کارآ، شبکهچگونگی ساخت کالستر بررسی 

 دهدکه درس پرورش میهایی توانایی و  شایستگی

 های مختلف.های سیستم محاسبات ابری برای کاربردکسب دیدگاه مهندسی در شناخت ویژگی -

 ها.های آنهای ابر و موازنه مزیتسطوح مختلف سرویسشناخت   -

 از گوگل AppEngineاز آمازون و  AWSبررسی ابرهای نمونه مانند  -

 سرفصل درس

 مقدمات و تعاریف 

 سازیهای مجازیره، ابزارها و مکانیزمساختا 

 های سیستمی برای محاسبات توزیعی و ابریسازی و مدلهای برنامهمدل 

 های توزیعی و ابریافزاری برای سیستمهای نرممحیط 

  در رایانش ابری منابعمدیریت 

 وری انرژی )رایانش ابری سبز(، امنیت و بهرهییکارا 

  های عظیم در ابر(سازی )تحلیل دادهو ذخیره طراحی معماری ابرهای محاسباتی 

 ای رایانش ابریمدل پایه 

  ( بین ابریInter-Cloud ) 

 ای و رایانش مهیرایانش لبه 
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 یادگیری -روش یاددهی

 شدههای مرتبط با محتوای ارائهو پروژه هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 ش ارزیابیرو

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Hwang, K., Fox, G., and  Dongarra, J. (2013). Distributed and Cloud Computing, Morgan & 

Kaufmann Publisher 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 افزارآزمون نرمعنوان درس )فارسی(: 

 Software Testingعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

بزارهای الزم برای او معرفی سیستماتیک  طوربهافزار های مختلف نرمهای تولید داده آزمون از روی مدلروش بررسی

 ها این روش ارگیریکبه

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 هایی برای کدهای منبع بر اساس معیارهای پذیرش متفاوتطراحی آزمون -

 افزارتوسعه راهکارهای خودکارسازی آزمون نرم -

 افزارهای تست خودکار بر اساس بازخوردهای دریافتی از محیط توسعه نرمبهبود عملکرد فرآیند -

 نویسان جهت نوشتن کدهای قابل آزمونبه برنامه و ارائه راهکارهای واحد خوانا و مناسب آزمونهیه ت -

و  JUnit ،HttpUnit ،Hamcrest ،Mockito ،Seleniumنمونه از ابزارهای آزمون، نظیر  4حداقل  کار با -

... 

 سرفصل درس

 واحد تجمیع(، های آزمون )آزموناتژیهای مهندس آزمون، استرهای آزمون: فعالیتای بر روشمقدمه 

اصطالحات  افزار،نقش معیارهای پوشش در آزمون نرم افزار،ها و اصطالحات جدید در آزمون نرممحدودیت

 آزمون ایستا و پویا( آزمون باال به پایین و پایین به باال، افزار )آزمون جعبه سیاه و جعبه سفید،قدیمی در آزمون نرم

  :بر افراز فضای ورودی،  معیارهای مبتنی معیارهای مبتنی بر منطق، معیارهای مبتنی بر گراف، معیارهای پوشش

 معیارهای مبتنی بر نحو

  فرایند  آلفا و بتا، آزمون تجمیع و آزمون، آزمون پذیرش، افزار: آزمون رگرسیونی،مالحظات عملی آزمون نرم

گزارش  صحیح، تعیین خروجی ارهای تحت وب،افزآزمون نرم تولید آزمون رانه، طرح آزمون، آزمون،

 نتایج وتحلیلتجزیهو  یابیرد اشتباهات،

 های آزمون موتاسیونیابزار افزار برای آزمون:ابزارهای آزمون و تنظیم نرم 
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 مفاهیم مقدماتی آزمون مبتنی بر مدل 

 مفاهیم برنامه( سازی مبتنی بر آزمونTDD) 

 الگوها و پادالگوها در آزمون 

 یادگیری -روش یاددهی

مرتبط با محتوای  یهاپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف  

 شدهارائه

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %15 
 %30نوشتاری: 

%40 
 -عملکردی: 

 :موردنیازتجهیزات و امکانات  

 و ... Selenium ،Mockito ،EasyMockو ابزارهای جانبی نظیر  HttpUnit، ابزار JUnitابزار  

 فهرست منابع

 منابع اصلی:

Ammann, p. and Offutt, J. (2008). Introduction to Software Testing, Cambridge University 

Press. 

Pressman, R.S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach. 7th edition. 

McGraw-Hill. 

 منابع فرعی:

Jorgensen, P. C. (2014). Software Testing, A Craftsman’s Approach, 4th Ed., CRC Press. 

Meszoros, G. (2007). xUnit Test Patterns, Addison-Wesley, 1st ed. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 افزارالگوها در مهندسی نرمعنوان درس )فارسی(: 

 Patterns in Software Engineeringعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 هاتوسط آن حلقابلمسائل الگوهای طراحی متداول و  بررسی

 دهد:هایی که درس پرورش میشایستگی توانایی و

 هاآنو کاربرد  افزارالگوهای طراحی مهندسی نرمیی با مفاهیم مهم در آشنا -

 های واقعیانجام پروژهدریافت مبانی الزم برای  -

 سرفصل درس

 مقدمه: مبانی و تاریخچه 

  الگوهایGoF – Gamma et al. 

  الگوهای  –در قالب الگوها  ءگراییشیاصول و قواعدGRASP 

 الگوهای مهندسی مجدد 

 افزارایند ایجاد نرمالگوهای فر 

 پادالگوها 

 بندی، مدیریت پیچیدگی و تحلیل الگوهاهای طبقهروش 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  یهاپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف  

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %25 
 %35نوشتاری: 

%20 
 -عملکردی: 
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 فهرست منابع 

 منابع اصلی:
Buschmann, F., Henncy.D.C K. Schmidt (2007). Pattem-Oriented Software Architecture: On 

Patterns and Pattern Languages, Vol. 5, Wiley.  

Buschmann, F.; Meunier, R.; Rohnert, H.; Sommerlad, P. and Stal, M. (1996). Pattern-

Oriented Software Architecture: A System of Pattems, Vol. I, Wiley.  

Fowler, M. (1996). Analysis Patterns: Rcusable Object Models, Addison Wesley.  

Gamma, E.; Helm, R.; Johnson, R.and Vlissides, J. (1995). Design Patterns: Elements of 

Reusable ObjectOriented Softwarc, Addison Wesley.  

Kerievsky, J. (2004). Refactoring to Patterns, Addison Wesley. 

Manolescu,D., Voelter, M. and Noble, J. (2006). Pattern Languages of Program Design, Vol. 

5. Addison Wesley.  

Shalloway, A. and Trott, J. (2005). Design Patterns Explained: A New Perspective on Object 

Oriented Design, 2nd edition, Addison Wesley. 

 منابع فرعی:
Freeman,  E.; Bates, B.;  Sierra, K. and Robson, E. (2004). Head First Design Patterns: A 

Brain-Friendly Guide, O'Reilly Media. 

Jezequel, J. M.; Train, M. and Mingins, Ch. (1999). Design Patterns and Contracts, Addison-

Wesley. 

Mahemoff, M. (2006). Ajax Design Patterns, OREILLY. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 های تصادفیالگوریتمعنوان درس )فارسی(: 

 Randomized Algorithms  عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری د:نوع واح                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 تصادفی  یداده ساختارهاها و ای در طراحی الگوریتمهای پایهآشنایی با روش 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنرد های تصادفی و کاربآشنایی با مفاهیم مهم در الگوریتم

 سرفصل درس

 هاآنهای احتماالتی: معرفی قضایای مارکوف، چبیشف و چرنوف و حل چند مسئله با روش  

 ی تقریبی ی میانههای تصادفی الس وگاس و مونت کارلو: مسئلهالگوریتم 

 سازی پیچ و مهره های مبتنی بر مقایسه: انتخاب، مرتبالگوریتم 

 ی دایره ترینکوچکی استخدام، گشت تصادفی از ورودی: مسئلهتولید جایهای تصادفی مبتنی بر الگوریتم

 Binary space partitionمحیطی نقاط و 

 ها، ی توپ و جعبهمسئلهCoupon Collector  و ازدواج پایدار 

 های گراف: برش کمینه و درخت پوشای کمینه الگوریتم 

 و ، تطابق الگهایاچندجمله، اثرانگشتهای جبری: روش 

  داده ساختارهاTreaps  وSkip lists  

 3 زنی تصادفی و زنجیره مارکوف:قدمSAT  2وSAT  

 های تقریبی با استفاده از آن برداری مبتنی بر روش مونت کارلو و طراحی الگوریتمنمونه 

 ی قضیهYao  و کاربردهای آن در اثبات کران پایین 

  ،آنتروپیRandomness  وInformation 
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 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%20 %25 
 %35نوشتاری: 

%20 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Matousek, J. and Vondrak, J. (2008). The Probabilistic Method. Lecture notes. 

Mitzenmacher, M. and Upfal, E., (2012). Probability and Computing: Randomized, 

Cambridge University Press. 

Motwani, R. and Raghavan ,P. (1997). Randomized Algorithms, Cambridge University Press. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 هاپایگاه دادهامنیت عنوان درس )فارسی(: 

 Database Security  عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش                 ■ندارد          □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

  مسئله حفظ و  هاپایگاه دادههای امن ریدر طراحی پایگاه داده امن و انواع معما یرینشر پذبررسی مسائلی مانند

، پایگاه ءگراشی هایپایگاه دادههای آماری، پایگاه داده ازجملهو نوین  ایغیر رابطه هایپایگاه دادهامنیت در 

 و آنتولوژی  XMLهای مبتنی بر مستندات داده

  بری و ها بر اساس روابط ارثار دسترسیچنین انتشو هم هاآنهای استنتاج و کنترل کانال همچونآشنایی با مسائلی

 ها روابط معنایی حاکم بر این محیط

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

 هاآنو کاربرد  هاامنیت پایگاه دادهآشنایی با مفاهیم مهم در  -

  های واقعیهآمادگی برای انجام پروژ -

 سرفصل درس

 مقدمه 

o مزایای استفادهوجوپرسمفاهیم یک پایگاه داده، اجزای یک پایگاه داده، ها: ای بر پایگاه دادهمقدمه ، 

o ها، قابلیت بازرسی، کنترل دسترسی، تصدیق اصالت کاربر، نیازهای امنیتی: یکپارچگی پایگاه داده و صحت المان

 پذیری، قابلیت اعتماددسترس

o  ها، اطمینان از پذیری دادهرسی، دسترسهای مختلف در مورد دست، تصمیمیریحساس پذاطالعات حساس: عوامل

 پذیری، قابلیت اعتماداصالت، دسترس

 های امنیتی مدل 

o کنترل دسترسی 

o های نهاناستنتاج و کانال مسئله 

o باز در مقابل بسته یمشخط 
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o کنترل دسترسی اختیاری در مقابل اجباری 

 های کنترل دسترسی اختیاری مدل 

o های ماتریس مبنای عمومیمدل 

o ی گراف مبنا عمومیهامدل 

o هاهای کنترل دسترسی اختیاری خاص پایگاه دادهمدل 

 های کنترل دسترسی اجباریمدل 

o عمومیصحت  و  های حفظ محرمانگیمدل 

o های چند سطحی )از بعد محرمانگی و صحت(های کنترل دسترسی پایگاه دادهمدل 

o یمعمار DBMS  امن چند سطحی 

 هامدیریت آنمبنا و -های کنترل دسترسی نقشمدل 

o مبنا-های نقشانواع مدل 

o مبنا-مدل مدیریت کنترل دسترسی نقش 

 های آماریامنیت پایگاه داده 

o گراهای تشویقتکنیکو  های محدودسازتکنیک، های مفهومیتکنیک 

 هاهای بعدی پایگاه دادههای امنیتی نسلمدل 

o  هاپایگاه دادهانواع کنترل دسترسی در 

 قیدی و الزامی های کنترل دسترسیمدل 

 ایهای بازرسی در پایگاه داده رابطهمکانیزم 

  توزیعی هایپایگاه دادهامنیت در 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه زمون نهاییآ ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %25 
 %30نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

 منابع اصلی:
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Castano, S.; Fugini, M.; Martella, G. and Samarati, P. (1995). Database Security: Addison—

Wesley. 

 منابع فرعی:
Bishop, M. A. (2003). Computer security: art and science: Addison-Wesley. 

Ferraiolo, D., Kuhn, D. R. and Chandramouli, R. (2003). Role-based access control Models: 

Artech House. 

 منابع مطالعاتی

Bertino, E., and Sandhu, R. (2005). Database security-concepts, approaches, and 

challenges. IEEE Transactions on Dependable and secure computing, 2(1), 2-19.  

Denning, D. E., Akl, S. G., Heckman, M., Lunt, T. F., Morgenstern, M., Neumann, P. 

G., and Schell, R. R. (1987). Views for multilevel database security. IEEE 

Transactions on Software Engineering(2), 129-140. 

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 ی پیشرفتهامنیت شبکهعنوان درس )فارسی(: 

 Advanced Network Security  عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 های تشخیص نفوذ، ها، سیستمهای کامپیوتری و راهکارهای دفاعی مثل فایروالحمالت موجود روی شبکه بررسی

 ها و ... برای مقابله با این حمالت تله عسل

  تهدیدات و حمالتی مثل بررسیDoS ها، بدافزارها، کرمBotnet  حمالتPhishing های پروتکل و

  یگمنامهای برای تأمین امنیت در فضای تبادل اطالعات و پروتکل مورداستفاده

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

 هاآنو کاربرد  شبکه در سطح پیشرفتهآشنایی با مفاهیم مهم در امنیت  -

 های واقعی هآمادگی برای انجام پروژ -

 سرفصل درس

 حمالت و تهدیدها 

o DoS کارهای مقابله، تشریح حمله و راهAnomaly Filtering ،Puchback ،Client puzzle 

o Worms/Malwareهاپذیریکارهای مقابله، آسیبهای پخش، راه: الگوریتم 

o Botnetsهای کنترل شبکه بات و تشخیص آن: روش 

o Spyware ،Adware ،Keylogger ،Browser Hijackers 

o Phishingکارهای مقابله: تشریح حمله و راه 

 گیری در توپولوژی شبکه، ها: محل قرارفایروالDMZ ،Stateful/Stateless  

 های تشخیص نفوذ: محل قرارگیری در توپولوژی شبکه، سیستمFalse Positive/Negative 

o NIDS/HIDS 
o Hybrid NIDS and HIDS 

o Correlation Engine 

 های تله عسل، حمله به تله عسلتله عسل: طراحی و معمار 
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 تحلیل ترافیک عادی و رمز شده 

 گمنامی در شبکه 

o های شبکهMixnet 

o Onion Routing  و شبکه گمنامیTor 

 های کامپیوتریهای امن در شبکهپروتکل 

o الکترونیکی گیریرأی 

 الکترونیکی گیریرأیهای های سیستممعرفی مفاهیم و ویژگی 

  های کهو شب گیریرأیگمنامی درMixnet 

o پرداخت الکترونیکی 

 های پرداخت الکترونیکیها و انواع روشمعرفی مفاهیم و ویژگی 

  امنیت مسیریابی: امنیتAS ها، امنیت پروتکلBGP ،Prefix Hijacking ،S-BGP 

 Network Forensies 
o  فیلترهای بلوم 

 سیم: های بیامنیت شبکهWPA/WEP 

  امنیتVoIP 

 نیتیها و اقدامات امسیاست 

 های امنیت شبکهفناوری 

 سازی ابزارهای شبکهمقاوم 

 های شبکه(طراحی شبکه امن )مالحظات طراحی و امنیت سرویس 

 مختلف شبکه هاییهدر الهای امنیتی پروتکل 

 مدیریت امنیت شبکه 

 رمزنگاری 

 کنترل دسترسی 

  امنیتIP 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیدر مباحث و انجام تکالیف روش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان   
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 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

- %20 
 %50نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Kaeo, M. (1999). Designing network security: Cisco Press. 

 منابع مطالعاتی

Bellovin, S. M. (1989). Security problems in the TCP/IP protocol suite. ACM SIGCOMM 

Computer Communication Review, 19(2), 32-48.  

Debar, H. (2000). An introduction to intrusion-detection systems. Proceedings of Connect, 

2000. 

Kuzmanovic, A. and Knightly, E. W. (2003). Low-rate TCP-targeted denial of service 

attacks: the shrew vs. the mice and elephants. Paper presented at the Proceedings of the 2003 

conference on Applications, technologies, architectures, and protocols for computer 

communications. 

 Singh, S., Estan, C., Varghese, G., and Savage, S. (2004). Automated Worm Fingerprinting. Paper 

presented at the OSDI. 

Kreibich, C., and Crowcroft, J. (2004). Honeycomb: creating intrusion detection signatures 

using honeypots. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 34(1), 51-56. 

Butler, K., Farley, T., McDaniel, P., and Rexford, J. (2004). A survey of BGP security. ACM, 

draft version, 5, 1-35.  

Borisov, N., Goldberg, I., and Wagner, D. (2001). Intercepting mobile communications: the 

insecurity of 802.11. Paper presented at the Proceedings of the 7th annual international 

conference on Mobile computing and networking.  



27 
 

 مشخصات درس

 بازیابی پیشرفته اطالعاتعنوان درس )فارسی(: 

 Advanced Information Retrieval عنوان درس )انگلیسی(:

 -: نیازپیش                   ■ندارد       □هم نیاز: دارد  /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 های بازیابی اطالعات در سطح پیشرفته با روش آشنایی

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

 هاآنآشنایی با مفاهیم مهم در بازیابی اطالعات در سطح پیشرفته و کاربرد  -

 های واقعی آمادگی برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 ایرسانههای متنی و چندبندی دادهسازی، بازیابی، فیلترینگ و طبقههای ذخیرهالگوریتم 

 ( مدل فضای برداریVector-Space) 

 های کوئریBoolean  و احتماالتی 

 بازخوردهای ارتباطی 

 فهرست( بندی معنایی نهفتهLatent semantic indexing) 

 ( فیلتر همکاریCollaborative filtering) 

 های یادگیری ماشینرابطه با روش 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %25 
 %30نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 
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 فهرست منابع

Baeza-Yates, R., and Ribeiro-Neto, B. (1999).Modern information retrieval. Vol. 463. New 

York: ACM press,. 

Chowdhury, G. G. (2010).Introduction to modern information retrieval. Facet publishing,. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 پیشرفته پایگاه دادهعنوان درس )فارسی(: 

 Advanced Database   عنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■داردن       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 هاپایگاه دادهبا مفاهیم پیشرفته طراحی  آَشنایی  

  و...سازی ها، بهینههای کنترل آن، ترمیم و ایمنی پایگاه دادهتراکنش، همروندی و پروتکلتسلط بر مفاهیمی مانند 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

 هاآنآشنایی با مفاهیم مهم پایگاه داده در سطح پیشرفته و کاربرد  -

 های واقعی آمادگی برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

o هازیرسیستم مدیریت تراکنش، داشتتکنیک نقطه نگه، حاالت، خواص، تعریف: تراکنش 

o طرح ، کنترل نشدهمشکالت توارد ، طرح اجرای همروند، طرح اجرای متوالی: پذیریمفاهیم تئوری توالی

 و...پذیرتوالی

o گذاریقفل و  های کنترل همروندیپروتکل 

o  و... ایخرابی رسانهترمیم ،  ایجاد نقطه وارسی ،های ترمیم خرابی سیستمیروش ، انواع خرابیسیستم: ترمیم 

o  های توصیف محدودیت جامعیتیروش، انواع محدودیت جامعیتی، عوامل نقص جامعیت: هاپایگاه دادهترمیم ،

 و... ها توسط سیستم فعالمراحل اعمال محدودیت

o و..تدابیر کامپیوتری یوتری، کامپ یرتدابیری ایمنی غ، خطرات: هاایمنی پایگاه داده 

o انتخاب طرح اجرا، پرسشسازی بهینه، احل کلی پردازش پرسشمر: سازی پرسشبهینه 

o های اصلی مقایسه محور ،اجزای سیستم، بندی سیستمرده: هاپارامترهای شناخت سیستم مدیریت پایگاه داده

 و...  هاسیستم

 های آماریپایگاه 

 شدهاطالعات گم 
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 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیدر مباحث و انجام تکالیف  روش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان  

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

15% 15% 
 %30نوشتاری: 

40% 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Bernstein, P.A., Hadzilacos, V. and Goodman, N. (1987), Concurrency Control and Recovery 

in Database Systems. Addison-Wesley. 

Connolly, T.M. and Begg C.E. (2003). Database Solutions: A step by step guide to building 

databases. Addison Wesley. 

Date, C.J. (1983), An Introduction to Database Systems, Volume 2. Addison-Wesley. 

Elmasri,R. and Navathe, S.B.)2003 (.  Fundamentals of database systems, 4th edition, 

Addison-Wesley. 

Garcia-Molina, H., Ullman, J.D. and Widom, J.  (2000). Database System Implementation. 

Prentice Hall. 

Gray, J. and Reuter, A. (1993). Transaction Processing: Concepts and Techniques. Morgan 

Kaufmann. 

Silberschatz,  A.; Korth, H.F. and Sudarshan, S. (1997). Database Systems Concepts. 3rd 

edition, McGraw-Hill. 

Simovici, D.A. and Tenney, R.L. (1995). Relational Database Systems, Academic Press. 

Weikum, G. and Vossen, G. (2002). Transactional Information Systems. Morgan Kaufmann 

Publishers. 

.جلوه: ، تهرانهاو تکنیک ها: مفاهیمسیستم مدیریت پایگاه داده (.1383، م.ت )روحانی رانکوهی  

.جلوه: ،  تهرانها، مفاهیم بنیادی پایگاه داده(1396، م.ت )روحانی رانکوهی  

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 پردازش موازیعنوان درس )فارسی(: 

 Parallel Processingعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3واحد:تعداد 

 اهداف درس

 رمپی»های موازی مختلف و مدل انتزاعی مباحث نظری پردازش موازی و طراحی و تحلیل الگوریتم آشنایی با » 

 نویسی موازی مبتنی بر انتقال پیام هبه کمک برنامهای خود سازی الگوریتمپیاده 

  و انجام پروژه در این زمینهای هستهنویسی چندبرنامهبررسی 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

 هاآنو کاربرد ردازش موازی آشنایی با مفاهیم مهم پ -

 های واقعی آمادگی برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 معرفی 

o وازینیاز به پردازش م 

o مورداستفادههای علمی موازی و واژه ها و پردازشانواع سیستم 

o ای و گرافیکی(های کوچک )چندهستهمعرفی پردازنده 

o موانع پردازش موازی 

 های موازیالگوریتم 

o (یداده پراکنسازی، ی ساده )انقباض موازی، محاسبه پیشوندی موازی، مرتبچند مسئله 

o ( خطی،  ارائهچند معماری موازی)توری، ساختار درختی، گراف کامل 

o ها(های فوق بر روی هر ساختار و تحلیل آن )حد پایین الگوریتمحل مسئله 

o سیستم( های تپندهSystolic)  ای، کانولوشن(و چند مسئله ساده )عملیات حسابی، محاسبات بیتی و کلمه 

 ی پیچیدگی محاسبات موازی و ردهNC 

 مدل پی( رمPRAMو الگوریتم )ایی پایهها 
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o رمتعریف و فرضیات مدل پی 

o ها(پراکنی، انقباض و پیشوند موازی، ترتیب عناصر در لیست، ضرب ماتریسحل چند مسئله و تحلیل )داده 

 های موازی در سطح مدارالگوریتم 

o شبکه( های مرتب سازBatcherزوج ،-)فرد 

o ایجستجو و عملیات بر روی فرهنگ داده 

o  ،محاسبات پیشوندیFFT 

 های موازی مبتنی بر توریگوریتمال 

o سازیهای مرتبالگوریتم 

o های پردازش تصویر و هندسه محاسباتیالگوریتم 

o مسیردهی بسته( هاPacket Routing) 

o )عملیات ماتریسی )حل معادالت خطی 

o های گرافالگوریتم 

 ی فوق مکعب(های با قطر کم )خانوادهمعماری 

o ای، برش تعویضب، پروانهها، فوق مکعساختارهای توری از درخت 

o جادهی ساختارهای ساده در فوق مکعب 

o های گرافالگوریتم 

o پراکنیمسیردهی و داده 

o های نرمال بر روی این ساختارهاالگوریتم 

o های موازی از یک مدل به مدل دیگرسازی الگوریتمشبیه 

 و گرافیکی( یاچندهستههای موازی )نویسی اولیه پردازندهبرنامه 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 ارزیابی روش

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %25 
 %30نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 
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 فهرست منابع

Leighton, F.T. (1992). Introduction to Parallel Algorithms and Architectures: Arrays, Trees, 

Hypercubes, Morgan, Kaufmann. 

MPI Foru.m (1994). MPI: A Message-Passing Interface Standard, April. 

Parhami, B. (2000). Introduction to Parallel Processing: Algorithms and Architectures, 

Plenum Press. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 درس مشخصات

 هابرنامه وارسی و توصیفعنوان درس )فارسی(: 

 Program Specification and Verificationعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری وع واحد:ن                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

  هاروش این کارگیریبه برای الزم ابزارهای و هاسیستم و وارسی توصیف صوری هایروش بررسی

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

 هاآنها و کاربرد رسی برنامهآشنایی با مفاهیم مهم توصیف و وا -

 های واقعی آمادگی برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 هاسیستم توصیف بر ایمقدمه  

o افزارنرم مهندسی و صوری توصیف 

o پاالیش( توصیف از برنامه تولید( 

 مسندات جبر ها،گزاره جبر  

  زبان و هامجموعه تئوری Z   

 توصیف ساختاری واحدهای 

o شِما (Schema) سیستم مدل کردن نحوه و 

o مسند و نوع اعالن، عنوانبه شِما از استفاده 

o ژنریک شِمای 

o اصول بیان نحوه (Axiomatic Description) 

 شِماها جبر  

o متغیر تغییر 

o عملگرها از استفاده با شِماها ترکیب 

  ریاضی  ابزارگانZ 
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o و هاردیف Bag هاآن روی عملیات و ها 

o آزاد نوع (Free Type) 

 ارتقا از استفاده با توصیف 

 هاشرطیشپ محاسبه و توصیف پذیریامکان (Precondition) 

  وارسی(Verification) 

o هامجموعه تئوری اصول 

o استنتاج قوانین 

o سیستم اولیه حالت قضیه 

o هاشرطیشپ یسازساده 

o توصیف خصوصیات اثبات 

 صوری توصیف از برنامه تولید Z پاالیش از استفاده با (Refinement) 

o ایداده ساختارهای الیشپا 

o عملیات پاالیش 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف  

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 - عملکردی:

 فهرست منابع

Gries, D. and Schneider, F.B. (1993). A Logical Approach to Discrete Math, Springer Verlag. 

Morgan, C. (1990). Programming from Specifications, Prentice Hall. 

Woodcock, J. and Davies, J. (1996). Using Z Specifications, Refinement, and Proof, Prentice 

Hall Europe. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 تئوری اطالعات و کدینگعنوان درس )فارسی(: 

 Theory of Information and Codingعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

  گیری اطالعات، مانند آنتروپی، اطالعات متقابل و مفاهیم اندازه و معرفی مبانی تئوری اطالعات و کدگذاری آن

 آنتروپی شرطی و نسبی 

  های سازی بدون اتالف داده، کدهای هافمن، ظرفیت کانال و کانالبه کاربرد مانند فشرده ترکینزدمسائل بررسی

 گوسی 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنو کاربرد  و کدینگ تتئوری اطالعا آشنایی با مفاهیم مهم در -

 های محیط گسترده شبکهدریافت مبانی الزم برای نیازمندی -

 سرفصل درس

 مروری بر مفهوم اطالعات، آنتروپی و اطالعات متقابل 

 های گسسته، پیوسته، مخلوط، انواع مهمها(: متغیرها و ظن و گمانماده )عدم قطعیت 

 های اطالعاتیاصول نظریه و بحث روی اصول: انواع نظریه 

  هانظریه و روابط بین آن گانهسهمفاهیم 

  های تصادفی و آخرین تحقیقات مهم ریاضی و مخابراتیبرای بردارها و دنباله گانهسهمفاهیم 

 دار و کاربردهااطالعات جهت 

 و کدهای آنی، قضیه اول شانون، کدهای بهینه )هافمن( کشفقابلطور یکتا کدگذاری منابع، کدهای به 

 انال گوسی، ظرفیت کانال گوسی، قضیه دوم شانون برای کانال گوسی، کانال گوسی موازی، کانال گوسی با ک

 نویز رنگی، کانال گوسی با فیدبک

 سازی منابع مارکوف، قضیه منابع اطالعات ایستان و ارگادیک، آنتروپی منابع اطالعات، مدلAEP 

  لفبای پیوسته و مشکالت ریاضی بسطنظریه از الفبای گسسته به ا گانهسهبسط مفاهیم 
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 )اصل ماکزیمم آنتروپی و بحث روی آن )آمار ریاضی و نظریه اطالعاتی 

  ها در نظریههای مهم و بحث روی اعتبار و انواع صور آننامساوی 

  توان آنتروپی( –سیگنال و نویز  –مخابرات و آمار ریاضی )فانو 

 کانال( های گسسته و بدون حافظهDMCانواع ،)  کانالDMC ظرفیت کانال قضیه دوم شانون )قضیه اصلی نظریه ،

 های نوعی، معکوس قضیه شانون، نامساوی فانو، ظرفیت کانال با فیدبکهای قابل حصول، دنبالهاطالعات(، نرخ

 ( کانال دوطرفهTWCو کانال تداخل ) 

 کانال( های دسترسی چندگانهMAC   ) 

  قضیه( کدگذاری منابع وابستهSlepian-Wolf) 

 ( کانال پخشBCو کانال رله ) 

 یادگیری -روش یاددهی

مرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف 

 شدهارائه

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

 منابع اصلی:
Cover,T. M., and  Thomas, J. A. (2006). Elements of information theory. 2nd Edition,Wiley. 

 منابع فرعی:
Ash,  R. B. (1990), Information Theory. Dover. 

Gallager,  R.G. (1968), Information Theory and Reliable Communication, Wiley. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 کاویداده عنوان درس )فارسی(:

 Data Miningعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 های مهم در استخراج دانش فهم و استفاده از تکنیک

 دهدهایی که درس پرورش میانایی و  شایستگیتو

  هاآنکاوی و کاربرد آشنایی با مفاهیم مهم در داده -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

  فرایند کشف دانش و بررسی مراحل آن 

  یکاودادهکاربردهای 

 هامروری بر مفاهیم اولیه توصیف آماری داده 

 هاپردازش دادهپیش 

 هاسازی دادهپاک 

 و یادگیری بدون ناظر  یادگیری با ناظر 

 های استخراج الگوهای مکررروش 

 های آنبندی و روشطبقه 

 های آن و روش بندیخوشه 

 ها معیارهای انتخاب و ارزیابی روش 

 یادگیری -روش یاددهی

مرتبط با محتوای ارائه  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 شده
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 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Foreman, J. W. (2013). Data smart: Using data science to transform information into insight, 

John Wiley & Sons 

Han, J.; Pei, J. and Kamber, M. (2011). Data mining: concepts and techniques, Elsevier  

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 یارهای تصمیمسیستمعنوان درس )فارسی(: 

 Decision Support Systemsعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 های گیری و استفاده از ابزارهای کامپیوتری برای حل بهتر مسائل و غلبه بر پیچیدگیفرایندهای تصمیم بررسی

 موجود در آن 

  با سیستمآشنایی( های پشتیبانی مدیریتMSS( پشتیبانی تصمیم ،)DSSو مکانیزم ) های مرتبط با هوش تجاری

(BIو توسعه و ساخت این سیستم ) های 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنو کاربرد  یارهای تصمیمسیستمآشنایی با مفاهیم مهم در  -

 توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیممهارت  -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 گیریمفاهیم پایه فرآیند تصمیم 

 ( مفهوم مطرح در هوشمندی تجاریBusiness Intelligenceو رابطه آن با سیستم )های پشتیبان تصمیم 

 گیری، دورنمایی از سیستممدیران و تصمیم( های پشتیبانی مدیریتMSSشامل سیستم )های تصمیم( یارDSS) 

 ( سیستم پشتیبانی تصمیمی گروهیG-DSS) 

 ( سیستم پشتیبانی اجرائیEIS) 

 ( سیستم خبرهES) 

 ( سیستم مدیریت دانشKMS) 

 گیری و فازهای آن، تصمیممفهوم سیستم 

 های پشتیبانی تصمیمپشتیبانی، دورنمایی از سیستم( یارDSSشامل زیر )سیستم سیستم مدل و زیر، زیرسیستم داده

 واسط کاربر
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 ها در ها، بازیابی، پایگاه دادهها شامل مخزن دادهمدیریت دادهDSS پردازش تحلیلی ،(On Line OLAP ،)

 کاوی و نمایشداده

 ها و مفاهیم مرتبط با آننبار دادها 

 های صفحه گسترده، درخت تصمیم، مدل یلهوسبههای استاتیک و پویا، مدل سازی و تحلیل شامل انواع مدلمدل

سازی سازی و شبیه(، مدلOLAPبعدی )های چندسازی، مدل(، شبیهHeuristicهای ابتکاری )بهینه و مدل

 بصری

  توسعهDSS  های مختلف برای توسعه افزار و متدولوژیعمر نرمشامل چرخه سنتیDSS 

 های پشتیبانی گروهیگیری گروهی و تکنولوژیهای پشتیبانی تصمیمسیستم 

 های های اطالعاتی اجرائی نقش مدیران و اطالعات احتیاجی، مشخصههای پشتیبانی اجرائی شامل سیستمسیستم

EIS مقایسه ،EIS  وDS انی تصمیمو پشتیب ینتأم، زنجیره 

 خبره، ساختار  هاییستمسهوش مصنوعی و اجزای آن، مفهوم  مفهوممصنوعی شامل  های خبره و هوشسیستم

 های خبرههای خبره و انواع سیستمهای سیستمهای خبره، زمینهسیستم

 ای مثل اینترنت، اینترانت و اکسترانتگیر شبکهپشتیبانی تصمیم 

 سازی پیادهDSS آنهای و استراتژی 

 DSSهای هوشمند و آثار اجتماعی و سازمانی سیستم( های پشتیبانی مدیریتMSS) 

 کاویهای داده و دادهانباره 

 ( مدیریت ارتباطی با مشتریCRM) 

 برنامه( ریزی منابع سازمانERP) 

 ریزی سلسلهبرنامه( مراتبیAHP) 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیمباحث و انجام تکالیف  روش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در  

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

15% 20% 
 %35نوشتاری: 

30% 
 -عملکردی: 
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 فهرست منابع

Brown, S.A.  (1999). Customer Relationship Management: A Strategic Imperative in the 

World of e-Business, John Wiley and SonsNabrzyski J., Schopf J.M. and Weglarz J. (2003) 

Marakas, G.M. (2003). Decision Support in the 21st Century, 2nd edition, Prentice Hall. 

Todman, C. (2000). Designing a Data Warehouse: Supporting Customer Relationship 

Management, Prentice Hall Professional Technical Reference. 

Turban, E.; Sharda, R. and Delen, D. (2010). Decision Support System and Business 

Intelligent Systems, 9th edition, Prentice Hall. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 شدههای توزیعسیستمعنوان درس )فارسی(: 

 Distributed Systemsعنوان درس )انگلیسی(: 

 - :نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

ا جرای ابر موردنیازاری زـفانمیای هاوریقالب فنادر سیستمی ار فزامنر یهایازمندینساسی ت امالحظامفاهیم و شنایی با آ

 ی کامپیوترده و توزیعی گسترهای ردها بر روی سیستمها و کارببرنامه

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنو کاربرد  شدهتوزیعهای آشنایی با مفاهیم مهم در سیستم -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 افزاری و مدل محاسباتی خادم و مخدوم افزار و سختها، اهداف، مفاهیم اساسی نرممقدمات شامل تعریف 

 ها و جریان های راه دور، تبادل پیغامها، فراخوانیارتباطات شامل پروتکل 

 و مهاجرت  هاها، مخدومها، خادمها شامل ریسمانپردازش 

 های توزیعی تراکنشهای انتخابات، مانعه الجمعی و سازی زمان، زمان منطقی، الگوریتمسازی شامل همگامهمگام 

 های عملی های سازگاری و نمونههای توزیعی، پروتکلهای سازگاری، پروتکلسازی شامل مدلسازگاری و کپی 

 و بازسازی  نقطهبهنقطهپذیری خطا شامل مفاهیم، ارتباطات مطمئن گروهی و تحمل 

 عملی  هایو نمونه های امن، کنترل دستیابی، مدیریت امنیتامنیت شامل کانال 

 های توزیعی و سیستم ی مستنداتهای توزیعی بر پایهسیستم ءگرایشهای توزیعی مطالعه مورد تک شامل سیستم

 هافایل

  محاسباتData-Intensive ،MapReduce/Hadoop 

 نویسی زبان برنامهGo 
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 یادگیری -روش یاددهی

 مرتبط با محتوای ارائه هایپروژهو  هفتگیالیف همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تک توضیحیروش   

 شده 

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

15% 20% 
 %35نوشتاری: 

30% 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Coulouris, G., and  Dollimore, J. (2001). Distributed Systems Concepts and Design, Addison 

Wesley. 

Tanenbaum, A. S.  and Van Steen, M. (2005). Distributed Systems: Principles and 

Paradigms, Prentice Hall. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 پیشرفته عاملسیستمان درس )فارسی(: عنو

 Advanced Operating Systemsعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 های مرتبط های عامل و پژوهشستممطالب پیشرفته در زمینه سی بررسی

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنو کاربرد  در سطح پیشرفته های عاملآشنایی با مفاهیم مهم در سیستم -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

  و دیگر مفاهیم مقدماتی شدهیعتوزهای ، سیستمعاملسیستممعرفی اجزای 

  عاملسیستمامنیت در 

 سازیمجازی 

 شدهتوزیع عاملسیستم 

  ارتباطات از راه دور توزیع عاملسیستمارتباطات در( شدهRPC) 

 شدهتوزیع عاملسیستمهای در پردازه 

 زیکی، ساعت منطقی(ساعت و همگامی )ساعت فی 

 های بزرگ / مراکز دادهاشتراک منابع در ابرها / خوشه 

 های عامل شبکهسیستم 

  های پرونده بزرگسیستم 

  کارآمد با منابع )مدیریت انرژی( عاملسیستمطراحی 

  عاملسیستممدیریت فایل سیستم در (FAT ،NTFS) 

  سیستم فایل درUNIX  وLinux 

 مدیریت فضای دیسک 
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 ( حفاظتProtection) 

  فایل سیستمNFS  وGFS 

 ( مهاجرتMigration) 

 انتخاب رهبر 

 شدهتوافق در محیط توزیع 

 Dead Lock  شدهتوزیع عاملسیستمدر 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

15% 20% 
 %35نوشتاری: 

30% 
 -عملکردی: 

 :موردنیازتجهیزات و امکانات  

 Cudaو  MPI ،OpenMPهای محیط کار با برنامه 

 فهرست منابع

Silberschatz, A.; Galvin, P. B. and Gange, G. (2013). Operating systems Concepts, 9th 

Edition, John Wiley & Sons, Chapters 14-19.  

 منابع مطالعاتی

Selected papers from HotOs, SOSP, OSSP, OSDI, and some USENIX conferences 

Proceedings of related conferences and ACM/IEEE journals 
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 درس مشخصات

 یراتکاپذافزارهای طراحی نرمعنوان درس )فارسی(: 

 Dependable Software Designعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 مرتبط  مسائلافزار و نرم اتکاپذیریآشنایی با مفاهیم 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنو کاربرد  اتکاپذیرافزاری های نرمآشنایی با مفاهیم مهم در سیستم -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

  هاسیستم اتکاپذیریمبانی 

 های ترمیممفهوم بلوک 

 سازی روش برنامهn-نگارشی 

 افزارمعماری در تحمل خطا در نرم مسائل 

 افزاریمدیریت استثنائات برای تحمل خطاهای نرم 

 اتکاپذیریسازی مدل 

 های پاداش تصادفیشبکه 

 هاسازی زمان اجرای برنامهنقاط بررسی و مدل 

 شدههای ترمیم توزیعطرح بلوک 

 ی کاربرددر الیهو  افزاری با تنوع طرحرمتحمل خطای ن 

 های عاملافزاری در سیستمتحمل خطای نرم 

 پذیری خطاافزاری برای حصول تحملمدرج خطای نر 

 اتکاپذیریی هزینه و قیمت در مقابله 

 اتکاپذیریافزار در ارتباط با های مهندسی نرمچالش  
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 افزارهاها و نرمهای افزونگی و گوناگونی در سیستمروش 

 افزارنرم یریپذ ییکاراسازی مدل 

 افزاریهای نرمسازی قابلیت اطمینان سیستممدل 

 افزارسازی نرمپیری و بازجوان 

 نقطه وارسی 

 افزارتحلیل درخت خرابی نرم 

  افزار مهاجرتنرمتحلیل امنیت / نفوذپذیری- RPC 

 گذاریشده و سیستم نامهای بزرگ و توزیعفایل سیستم 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Crowe, D. (2001) (ed.). Design for Reliability, CRC Press  

Geffroy, J.-C.  and Gilles, M. (2002). Design of Dependable Computing Systems, Kluwer 
Academic Publishers. 

Johnson, B.W.  (1989). Design and Analysis of Fault-Tolerant Digital Systems, Addison-
Weseley . 

Lyu, M.R. (2005). Software Fault Tolerance, John Wiley & Sons. 

Pullum, L.L. (2001). Software Fault Tolerance: Techniques and Implementation, Artech 
House, Norwood. 

Xie, M.; Dai, Y.-S.  and Poh, K.-L. (2004). Computing System Reliability: Models and 
Analysis, Kluwer Academic Publishers. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 های کامپیوتری پیشرفتهشبکهعنوان درس )فارسی(: 

 Advanced Computer Networkعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □دهم نیاز: دار /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 های کامپیوتری.آشنایی با مباحث پیشرفته شبکه 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنهای کامپیوتری در سطح پیشرفته و کاربرد آشنایی با مفاهیم مهم در شبکه -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 های کامپیوتری، انواع آنای بر شبکهمقدمه 

o  معرفی معماریIPهای ، مسیریابی و انواع آن، معماری مسیریابIP 

o های کامپیوتریههای کارایی شبکمتریک 

o های کامپیوتریپارامترهای کارایی شبکه 

o  در اصول کنترل ازدحامTCP 

  کامپیوتری یهادر شبکهکیفیت سرویس 

o های مبانی کیفیت سرویس، مدلDifsserv ،Intserv ،RSVP 

 ایهای چندرسانهشبکه 

o ایرسانههای چندسرویس 

o Video Streaming 

o Voice Over IP 

o ایرسانهچند هایهای شبکهپروتکل 

 های همتا به همتا شبکه 

o  معماری کالینت سرور 
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o های ها و کاربردهای شبکهسرویسP2P 

 های بلوکیاصول کار زنجیره 

o های بلوکیمزایا و کاربردهای زنجیره 

o معرفی بیت کوین 

 سیم و موبایلهای بیاصول شبکه 

o فایهای وایشبکهو سیم های بیکانال 

o  اصولMobility بیسیم ایهدر شبکه 

o Mobile IP 

o های موبایلاصول شبکه 

o های مختلف شبکه موبایلمشخصات نسل 

  معرفی رایانش ابری، محاسبات مه 

o های رایانش ابریانواع سرویس 

o  معرفی محاسبات مه 

 افزار های نرمشبکه( محورSDN) 

o های سنتیمشکالت شبکه 

o افزار محورهای نرممعماری شبکه 

o های مزایا و سرویسSDN 

o رفی پروتکل معOpenFlow 

 سازی توابع مجازی( شبکهNFV) 

o  معرفیNFV و مزایای آن 

o  معماریNFV 

  اصول اینترنت اشیا 

o های معماری شبکهIoT 

o 6LowPAN 

o های پروتکلCoAP  وMQTT 

 های آن  های هوشمند برق و سرویسشبکه 

o های برقمعماری سنتی شبکه 

o های هوشمند برقمعماری ارتباطی شبکه 
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 ی هاسرویسAMI  وDemand Response 

o امنیت شبکه 

 یادگیری -روش یاددهی

مرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 شدهارائه

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

15% 20% 
 %35نوشتاری: 

30% 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Kurose, J. and Ross, K. (2017). Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the 

Internet, 7th Edition, Pearson.   

Peterson,L. and Davie, B. (2011). Computer Networks: A Systems Approach (The Morgan 

Kaufmann Series in Networking), 5th Edition http://ocw.mit.edu/courses/electrical-

engineering-and-computerscience/6-829-computer-networks-fall-2002 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 کامپایلر پیشرفتهعنوان درس )فارسی(: 

  Advanced Compilersعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

سازی سازی و بهینههای مستقل از ماشین، موازیسازین اجرا، مباحث مربوط به تولید کد، بهینههای زماآشنایی با محیط

 آن 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

 بی کامپایلرها در دنیای واقعی سازی، طراحی و ارزیاتوانایی مدل

 سرفصل درس

 های زمان اجرامحیط 

o سازیساختار ذخیره 

o پشته تخصیص فضای 

o  در پشته یمحل یرغ یهادادهدسترسی به 

o  مدیریتHeap 

o ای بر جمعمقدمه( آوری زبالهGarbage Collection) 

o آوری زبالهمباحث پیشرفته در جمع 

 تولید کد 

o مسائل و مشکالت مربوط به تولید کد 

o ها در آنزبان مقصد و آدرس 

o های اصلی و گراف جریانبالک 

o های جریانبهینه کردن بالک 

o سازی هینهبPeephole 

o تخصیص و انتساب ثبات 
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o تولید کد بهینه برای عبارات 

 سازی مستقل از ماشینبهینه 

o سازیاصول اساسی بهینه 

o اصول تحلیل جریان دادهو  ای بر تحلیل جریان دادهمقدمه 

o انتشار ثوابت 

o حذف تکرارهای جزئی 

o ها در گراف جریانحلقه 

o تحلیل ناحیه محور 

o تحلیل سمبولیک 

 سازی در سطح دستورالعملموازی 

o هاساختار پردازنده 

o بندی کد سراسریزمان، بندی بالک اصلیزمان، بندی کدزمان 

o افزاریالین نرمپایپ 

 سازیسازی در موازیبهینه 

o هاضرب ماتریس 

o ارائههای اندیس 

o استفاده مجدد از داده 

o های تکرار موازیسازی حلقههمگام 

o الینینگپایپ 

o سازی محلیبهینه 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر  

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 
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 فهرست منابع

Aho, Lam and  Ullman, S (2007). Compilers principles techniques and tools, 2nd Edition, 

Chapters 7 to end, Addison Wesley. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 افزارهای ایجاد نرممتدولوژیان درس )فارسی(: عنو

 Software Development Methodologiesعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 افزار و مفاهیم و اصول مرتبط های ایجاد نرمبا متدولوژییی آشنا

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

های افزار و روشنرمهای فرآیند ایجاد ها، الگوها/پادالگوها و متامدلهای تحلیل و ارزیابی متدولوژیروش کار با

 مهندسی متدولوژی 

 سرفصل درس

 و معیارهای ارزیابی مربوطه ءگراشیهای ی تکاملی متدولوژیمعرفی تاریخچه -مقدمه 

  متدولوژیFusion-  ءگراشیبررسی نمودهای بارز مشی 

 های متدولوژی –های اول و دوم های شاخص نسلمتدولوژیCoad-Yourdon ،RDD ،Booch ،OMT ،

OOSE ،BON  وHodge-Mock 

 های نسل سوم متدولوژیOPM ،Catalysis ،UML-Components ،RUP/USDP ،EUP ،OPEN ،

FOOM  

 های چابک متدولوژیDSDM ،Scrum ،XP ،ASD ،AUP ،Crystal ،FDvD  

 افزار به روش مبتنی بر مدلمعماری و ایجاد نرم- MDA  وMDD  

 افزار الگوها و پادالگوهای فرآیند ایجاد نرم 

 تحلیل و طراحی  -های مهندسی متدولوژیروش 

  معرفی ابزار مهندسی متدولوژیEPFC 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   
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 روش ارزیابی

 پروژه اییآزمون نه ترممیان ارزشیابی مستمر  

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Ambler و  S.W. (1998). Process Patterns: Building Large-Scale Systems Using Object 

Technology, Cambridge University Press. 

Ambler, S.W.; Nalbone, J., and Vizdos, M.J. (2005). The Enterprise Unified Process: 

Extending the Rational, Unified Process, Prentice-Hall. 

Cockburn, A. (2006). Agile Software Development: The Cooperative Game, 2nd 

edition,Addison-Wesley. 

OMG (2003). Model Driven Architecture (MDA) Guide, Object Management Group (OMG). 

OMG (2007). Software and Systems Process Engineering Metamodel Specification (v2.0), 

Object, Management Group (OMG). 

Ralyté, J. and Brinkkemper, S (2007). Henderson-Sellers(Eds.),Situational Method 

Engineering:Fundamentals and Experiences,Springe. 

Shoval, P. (2007). Functional and Object Oriented Analysis and Design: An Integrated 

Methodology, Idea Group Publishing. 

 منابع مطالعاتی

Ramsin R., Paige R.F. (2008), Process-centered review of object-oriented software 

development methodologies,ACM Computing Surveys 40, 1 (February), Article 3, 89 

pages 

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 افزاریهای نرممدیریت پروژهعنوان درس )فارسی(: 

 Software Project Managementعنوان درس )انگلیسی(: 

  پایگاه داده پیشرفته: نیازپیش                   □ندارد        ■هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

های افزاری در قالب مدیریت پروژههای نرمیافته مدیریت پروژه و مدیریت پروژههای نو و ارتقاءآشنایی با گونه 

  فناوری اطالعاتانفورماتیکی با 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

 هاآنو کاربرد  افزاریهای نرممدیریت پروژهآشنایی با مفاهیم مهم در  -

 های انفورماتیکیبرای مدیریت پروژه هاآنهای افزارهای رایج مدیریت پروژه و کشف قابلیتکار با ابزارها و نرم  -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 های های پروژهچرخها، اجرای زیستچرخی بودن پروژه: چند زیستفناوری اطالعاتهای های پروژهویژگی

های زمانی پوشانیچرخ مدیریت پروژه، الزامات و مالحظات همت زیستتح فناوری اطالعاتجزئی 

 های جزئی یک پروژهچرخزیست

 ها و انتخاب حلسنجی راهامکان، ی اطالعات: اصول قالب نوشت گزارشهای فناوراخذ و اجرا و مدیریت پروژه

ه، الگوهای وزنی ارزیابی پیشنهادات حل برای نوشتن گزارش پیشنهاد، برآورد هزینه و زمان و شرکت در مناقصراه

 و انتخاب برنده، تهیه شرح خدمات و عقد قرارداد با پیمانکار برنده، استانداردهای ایرانی نماتن

 های های کمی بر اساس اندازه کد، مدلها، مدلافزاری: معیارها و اندازههای نرممعیارها و الگوهای برآورد پروژه

های تجربی )انواع های غیرخطی تخمین هزینه بر اساس دادهو مشخصات اجزاء، مدلوزنی بر اساس ارزش عملکرد 

 چرخهای زیستنیاز اجرای گامهای مبتنی بر برآورد توان موردهای کوکومو(، مدلگونه

 هندسی دامنه، ها، مبندی بر مبنای هزینهنیاز، بودجهافزاری: شناسایی منابع موردهای نرمریزی پروژهاندازی و برنامهراه

 تهیه ساختار شکست کار
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 ها، الگوهای برآورد هزینه و ، ترسیم شرایط توالی و توازی فعالیتهایتفعال یزرافزاری: تعیین های نرمتخمین پروژه

هر فعالیت، برآورد هزینه بهنجار  موردنیازها، انتخاب الگوی مناسب و اجرای آن، برآورد توان کاری زمان فعالیت

، برآورد زمان تقویمی هر فعالیت، تخصیص منابع در دسترس برای هر فعالیت، بازبینی هزینه و زمان با هر فعالیت

 منابع تخصیصی

 ها با بیشینه توازی، تعیین نحوه ترسیم شبکه فعالیت، وژه: الگوهای نمایش شبکه فعالیتینمایش شبکه فعالیتی پر

 تهیه برنامه پایه پروژه نماها،ها و فرسنگمسیرهای بحرانی، تعیین فرآورده

 مدیریت منابع، مدیریت زمان، مدیریت فناوری اطالعاتهای های پایه در مدیریت پروژهمالحظات مدیریت :

 ها، مدیریت یکپارچگی، مهندسی و مدیریت نیازهاها و بودجههزینه

 سیرهای بحرانی، تولیت برنامه افزاری مدیریت پروژه: معرفی پروژه، ترسیم شبکه فعالیتی، استخراج مهای نرمویژگی

 درج و تخصیص و ورود تقویم و تسطیح منابع انسانی پروژه، اخذ گزارشات پیشرفت کار،مبنا و تغییر در آن—خط

 های گیری، مدیریت کیفیت پروژههای پشتیبان: مدیریت خطر، مدیریت ارتباطات و ردیابی و گزارشانواع مدیریت

 هاسپاری فعالیتسپاری و برونو تعارضات، مدیریت تدارکات و درون فناوری اطالعات، مدیریت تغییرات

 های فرآیندی پیکره های فرآیندی پیگره دانشی مدیریت پروژه، گروههای استاندارد مدیریت پروژه: گروهمدل

 سپاریدانشی برون

 جدید، تحلیل ادامه یا قطع  : اعمال تغییرات و ترسیم برنامه خط مبنایفناوری اطالعاتهای تصمیمات اجرایی پروژه

 پروژه در شرایط قطع یا استمرار یا تشدید شرایط بحران، رهبری و آداب مدیریت پروژه

 فناوری اطالعاتهای ژههای نوین مدیریت پروالگو 

  محاسبات دیجیتال بر روی طراحی سیستم تأثیرشناخت 

  قوانین  تأثیرچگونگیBrooks افزارهای مدیریت نرمبر فرآیند 

  فرآیندها و دانش در محدودهPMBOK 

  توصیفPLC   وSDLC هاروابط آن 

 یادگیری -یروش یادده

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر  

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 
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 فهرست منابع

 منابع اصلی:
Friedlein, A. (2000). Web Project management: Delivering Successful Commercial Web 

Sites, Morgan Kaufmann. 

Marchewka, J. T. (2006). Information Technology Project management, Wiley. 

Stellman, A. (2005). Applied Software Project Management, O'Reilly Media. 

 منابع فرعی:

ر: نماتن، انتشارات شورای عالی افزاو استانداردهای تولید و توسعه نرم یمهندسنظام(، 1383شورای عالی انفورماتیک کشور )

 تیک کشور.انفورما

 (2010). The Design of Design: Essays from a Computer Scientist by Frederick Brooks, Jr., 

Pearson Education. ISBN 978-0-201-36298-5. This is a readable gem about the essence and 

practice of software design from the author of The Mythical Man-Month 

(2012). Information Technology Project Management 4th edition by Jack Marchewka. John 

Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-05763-6. This is a current textbook which is cross-

disciplinary and addresses real issues and practices  

LLOM (2010). Outsourcing Management Body of knowledge (OMBOK), LLOM. 

Murch, R. (2000). Project Management: Best Practices for IT Professionals, Prentice Hall.  

Persse, J. (2007). Project Management Success with CMML, Prentice Hall. 

Philips, J. (2002). IT Project Management: On track From Start to Finish, McGraw-Hill.  

PMI (2006). The Standard for Portfolio Management, PMI. 

PMI (2008). Project Management Body of knowledge (PMBOK), PMI. 

Rivard, S. (2008). Information Technology Outsourcing, AMIS. 

Schwalbe, K. (2001). Infromation Technology Project Management, 2nd Edition, Course 

Technology. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 معماری سازمانیعنوان درس )فارسی(: 

 Enterprise Architectureعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

   مدیریت معماری سازمان  ماهیتدرک 

  ها و ابزارهای فرایندهای کلیدی، روش یک فرایند جامع، درک عنوانبهدرک مدیریت معماری سازمانی

 های کلیدی.و تحویل مورداستفاده

 ها و ابزارهای موجود در بازار، درک بلوغ و عملکرد فعلی معماری سازمانی درک برخی از استانداردها، چارچوب

 در سراسر جهان.

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنو کاربرد  ی سازمانیمعمارآشنایی با مفاهیم مهم در  -

 های اطالعاتی بسیار بزرگدرک اهمیت و مفاهیم کلیدی معماری ادغام برای تکامل سیستم -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 فرآیند معماری، توسعه معماری 

 معماری تجارت 

 معماری کاربرد 

 معماری فنی 

 یتی، معماری مدیریت سیستممعماری عمودی مانند معماری امن 

 ارتباطات معماری، فرهنگ 

  های معماریها، برنامهاجرای معماری، بررسی پروژه 

  کنترل معماری 

 ابزار معماری 
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 هاهای معماری استاندارد، روشچارچوب 

 های میراث مهاجرتمعرفی معماری سازمانی، ضد الگوهای و سیستم 

 های اصول و روشEA  نمودار هستهEA 

 آمیزیتموفقرآیند در حصول اطمینان از استقرار نقش ف EA 

 ها و ابزارهای چارچوبEAهای بلوغ، مدل 

 معماری سرویس( گراSOAو مجازی )سازی 

  موضوعات جدید درEA ،رایانش ابری :BYODهای اجتماعی، ادغام رسانه 

 HIPAA ،HITECHسایر مالحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی و نظارتی ، 

 اتوبوس خدمات سازمانی ازجملهدهنده، های پیوندآوریهای ادغام سیستم و فنمیراث بیشتر و مدلهای سیستم 

 سازیهای ذخیرههای بزرگ و مدلداده 

 سپاری و مدیریت فروش، طراحی اتاق سروربرون 

 نامهموافقت( های سطح خدماتSLAآزمایش و نظارت بر عملکرد، استراتژی ،)های بازیابی فاجعه 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر  

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

30% 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Ross, W.; Weill , P. and David, C.)2006), Enterprise Architecture as Strategy by Jeanne 

Robertson, Harvard Business Review Press. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 افزارنرم معمارینوان درس )فارسی(: ع

 Software Architectureعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 معماری  ارزیابی و سازیمستند معماری، تدوین فرایند آن، جایگاه افزار،نرم معماری مفاهیم با آشنایی

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

 افزارینرم هایسیستم ساختار بر معماری هایپیشران تأثیر فهم -

 افزارنرم معماری تجاری و انیسازم فنی، نقش درک -

 معماری ارزیابی هایروش و کیفی هایمشخصه با آشنایی -

 سرفصل درس

 معماری هایپیشران افزار،نرم معماری تعاریف 

 معماری حیات چرخه 

 افزارنرم کیفی هایویژگی به دستیابی در افزارنرم معماری نقش 

 یافزارنرم تمحصوال توسعه فرایند در افزارنرم معماری جایگاه 

 معماری هایمنظر و ساختارها 

 معماری طراحی متدهای و هاتکنیک 

 معماری هایسبک و الگوها ها،تاکتیک 

 هادهندهاتصال 

 کیفی یاتبه خصوص دستیابی هایروش و معماری طراحی 

 معماری توصیف هایزبان و معماری سازیمستند 

 افزارنرم معماری ارزیابی هایروش 

 افزارنرم یمعمار بازیابی 

 دامنه  خاص افزارنرم معماری DSSA 
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 افزارنرم تولید خط معماری 

 گراسرویس معماری 

 افزارنرم معماری در نوین مباحث 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر   

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Bass, L.; Clements,  P. and Kazman, R. (2003). Software Architecture in Practice, 2nd 

edition, Addison-Wesley. 

Clements,  P. et al. (2003). Documenting Software Architectures: Views and Beyond, 

Addison-Wesley. 

Lattanze, A.J. (2008). Architecting Software Intensive Systems: A Practitioner’s Guide, 

Auerbach Publications. 

Shaw,  M.; Garlan,  D. and Hall, P. (1996). Software Architecture: Perspectives on an 

Emerging Discipline, Prentice-Hall. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 کاویوجو و وبموتورهای جستعنوان درس )فارسی(: 

  Search Enginesعنوان درس )انگلیسی(: 

  هاطراحی الگوریتم: نیازپیش          □ندارد        ■هم نیاز: دارد /نیازپیش            اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                نظری نوع واحد:            3تعداد واحد:

 اهداف درس

 های بازیابی و ارزیابی تجربی های اسناد، مدلی اسناد و نیازمندیاری متن، ارائههای آمویژگیشناخت 

 هددهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

 های استاندارد ها روی مجموعه دادهآن و آزمایشهای بازیابی الگوریتم یسازادهیپ -

 ها های بازیابی اطالعات برای حل مسائل شرکتتکنیکاستفاده از  -

 سرفصل درس

 وب یهامؤلفه 

 مبانی بازیابی اطالعات 

 یشاخص گذار 

 وجوپرس 

 معماری موتورهای جستجو 

 خزشگر 

 ارزیابی 

 تحلیل پیوند 

 اصول کاوش وب 

 کاوش ساختار وب 

 کاوش کاربردی وب 

 کاوش محتوی وب 

 گرهای توصیهسیستم 
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 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیر مباحث و انجام تکالیف روش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان د  

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر  

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Manning, Ch. D.; Raghavan, P. and Schutze, H. (2008). Introduction to Information 

Retrieval, Cambridge University Press. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 هامهندسی نیازمندیعنوان درس )فارسی(: 

 Requirements Engineeringعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

های  و  اعتبارسنجی نیازمندی  سازیهایی  برای  شناسایی،  توصیف  و  مستندسازی،  مدلیکها  و  تکنروش  شناخت

 های  کامپیوتری  سیستم

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنها و کاربرد آشنایی با مفاهیم مهم در مهندسی نیازمندی -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 هامبانی مهندسی نیازمندی 

 ها درک دامنه مسئله و استخراج نیازمندی 

 ها ارزیابی نیازمندی 

 ها توصیف و مستندسازی نیازمندی 

 ها تضمین کیفی نیازمندی 

 ها و ردیابی تکامل نیازمندی 

 ها مقصودگرایی در مهندسی نیازمندی 

 مقصود  هایسازی اهداف سیستم با استفاده از مدلمدل 

 های مقصود تحلیل خطر با استفاده از مدل 

 ها با استفاده از نمودارهای سناریوگراسازی نیازمندیمدل 

 نمودارهای  استفاده ازها با سازی نیازمندیمدلUML 

 سیستم و رفتار سازی عملیات مدل 

 ها وارسی و اعتبارسنجی نیازمندی 
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 هامدیریت نیازمندی 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر  

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

 منابع اصلی:

Lamsweerde, A.van (2009). Requirements Engineering: From System Goals to UML Models 

to Software Specifications, Wiley. 

Pohl, K. (2010). Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques, 

Springer. 
 منابع فرعی:

Berenbach, B.; Paulish, D.; Kazmeier, J. and Rudorfer, A. (2009). Software & Systems 

Requirements Engineering: In Practice, McGraw-Hill. 

Chemuturi, M. (2012). Requirements Engineering and Management for Software 
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Robertson,. S. (2006). Mastering the Requirements Process, 2nd Edition, Addison-Wesley 
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 نابع مطالعاتیم

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 هانظریه الگوریتمی بازیعنوان درس )فارسی(: 

 Algorithmic Game Theoryعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /یازنپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 ها ی تحلیل آنهای چندعاملی و معرفی ابزارهای الزم براها و سیستمی بازیبررسی نظریه

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنها و کاربرد آشنایی با مفاهیم مهم در تئوری بازی -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 هابازی  

o های مختلفی آن در حالتی تعادل نش و مباحث مربوط به محاسبهنقطه 

o ی آشوبهزینه 

 مکانیزم  راحیط 

o  مقدمه، قضایای انکارناپذیری، مکانیزمVCG  مرتبط یهامثالو 

o های صادق و طراحی با پرداختمکانیزم 

o های بدون پرداختطراحی مکانیزم 

o های ترکیباتیمزایده 

o اجتماعی و مسائل مربوطه هایشبکه 

 قابتی، کالس پیچیدگی های رهای جستجوی نقطه تعادل نش در بازیپیچیدگی محاسبه الگوریتم بررسیPPAD-

Hardness1 

 ماتریسی هایبازی     

o  نظریهMin-Max  خطی یسینوبرنامهو دوگانگی 

o Game Dynamics 
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o  یادگیریNo-regret 

o های چند نفره صفربازی 

  همبستهتعادل  

o ها: الگوریتمEllipsoid against hope 

o No internal-regret algorithms 

 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف رو  

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر  

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Nisan, N.; Roughgarden, T.; Tardos, E. and Vazirani, V. (2007). Algorithmic Game Theory, 

Cambridge University Press. 

Shoham,  Y. and Brown, K.L. (2008). Multiagents Systems: Algorithmic, Game-Theoretic 

and Logical Foundations, Cambridge University Press. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

 وب معناییعنوان درس )فارسی(: 

 Semantic Webعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □هم نیاز: دارد /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 با مفاهیم و مسائل مطرح در ایجاد و توسعه وب یی آشنا 

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنآشنایی با مفاهیم مهم در وب معنایی و کاربرد  -

 های واقعیدریافت مبانی الزم برای انجام پروژه -

 سرفصل درس

 برای آن شدهیمعرفبندی مقدمه، معرفی وب معنایی و الیه 

  مباحث مربوط به الیهXML 

  مرور مباحث بازیابی اطالعات و جستجو درXML 

  RDF  وRDFS 

 پرسش ایکس کوئری و اسپارکیول هایزبان 

 نمایش دانش 

 منطق تشریحی و نحوه استنتاج آن 

  مفهوم آنتولوژی و زبان آنتولوژیOWL 

 مهندسی آنتولوژی و ارزیابی آنتولوژی 

  تلفیق وب معنایی و وب سنتی 

 جستجوی معنایی 

 ای کاربردی وب معنایی با استفاده از چارچوب جناساخت برنامه 

 های پیوندیداده 
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 یادگیری -روش یاددهی

 شدهارائهمرتبط با محتوای  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر  

15% 15% 
 %30نوشتاری: 

40% 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Daconta,M.C. et al.,  (2003).The Semantic Web, A guide to the future of XML, Web Services 

and Knowledge Management,. 

Dieter Fensel, J,  Spinning the Semantic Web, Bringing the World Wide Web to Its Full 

Potential.  

Franz Baader, Diego.The Description Logic Handbook Theory, Implementation and 

Applications.  

 منابع مطالعاتی

Fensel, J.; Brank, J.; Groblnik, M. and Meladenic,D. (2003). Ontology Evaluation, 

SEKT Project Technical Report,. 

Staab, S.;  Maedche,A. and Handschuh, S. (2001). An Annotation Framework for the 

Semantic Web, In: S. Ishizaki. 

Proc. of The First International Workshop on MultiMedia Annotation. January. 30 - 

31, 2001. Tokyo, Japan. 

 

  



72 
 

 مشخصات درس

 هندسه محاسباتیعنوان درس )فارسی(: 

 Computational Geometryعنوان درس )انگلیسی(: 

 -: نیازپیش                    ■ندارد       □نیاز: دارد هم /نیازپیش        اختیارینوع درس: 

 48تعداد ساعت:                                                        نظری نوع واحد:                 3تعداد واحد:

 اهداف درس

 های کارا برای حل مسائل هندسیآشنایی با داده ساختارها و الگوریتم

 دهدهایی که درس پرورش میتوانایی و  شایستگی

  هاآنو کاربرد  هندسه محاسباتیآشنایی با مفاهیم مهم در 

 سرفصل درس

 ی محدب نقاط در صفحه پوسته 

 بعدی ی محدب در فضای سهپوسته 

  دوگان هندسی و کاربردهای آن 

  تقاطع و چینش خطوط 

  نمودار ورونوی 

 بندی دالنی مثلث 

 ربردهای آن ریزی خطی و کابرنامه 

 یابی نقاط مکان 

 بندی چندضلعی مثلث 

 ای وجوی بازهجست 

 هندسی  یداده ساختارها 

 ریزی حرکت و مسائل قابلیت دیدبرنامه 
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 یادگیری -روش یاددهی

مرتبط با محتوای ارائه  هایپروژهو  هفتگیروش توضیحی همراه با مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام تکالیف   

 شده

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر  

%15 %20 
 %35نوشتاری: 

%30 
 -عملکردی: 

 فهرست منابع

Berg, M. de; Kreveld, M. van, Overmars, M. and Schwarzkopf, O. (2008). Computational 

Geometry: Algorithms and Applications, Springer, 3rd edition. 

O’Rourke, J. (1998). Computational Geometry in C. 2nd edition, Cambridge University Press. 

 منابع مطالعاتی

Articles from main conferences and journals, such as: ACM SIGCOMM IEEE 

INFOCOM IEEE/ACM Transactions on computers 
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 مشخصات درس

  افزارنرم درمباحث ویژه عنوان درس )فارسی(: 

 Special Topics in Software عنوان درس )انگلیسی(:

 -نیاز: پیش                    ■ندارد       □نیاز/ هم نیاز: داردپیش     اختیارینوع درس: 

    48تعداد ساعت:           نوع واحد: نظری                                                              3تعداد واحد: 

 اهداف درس

 .شودیمآموزش داده مباحث جدید و در مرزهای دانش  در این درس افزارمرندر حوزه  یژهوبهمباحث  ارائه

 دهد:هایی که درس پرورش میتوانایی و شایستگی

 های کامپیوتریشبکهجدید در حوزه  هاییکتکنو  هاروشبردن  توانایی به کار -

 سرفصل درس

ویژه به دانشجویان  صورتبهدر این درس در هر ترم بر اساس پیشنهاد اعضای گروه یک یا دو مبحث جدید و پیشرفته 

در ابتدای هر ترم بعد از تائید شورای آموزشی گروه به  یشنهاددهندهپدرس از سوی  سرفصل. شودیمآموزش داده 

وظف است دو ماه قبل از شروع نیمسال، طرح درس را در جلسه شورای . استاد مربوطه مشودمی ارائهدانشجویان 

 تحصیالت تکمیلی ارائه و به تصویب رساند.

 یادگیری -روش یاددهی

 عملی سر کالس هایتمرینروش یادگیری ترکیبی از روش سخنرانی به همراه بحث گروهی و 

 روش ارزیابی

 فهرست منابع

 .شودمیدر ابتدای هر نیمسال پیشنهاد  دهندهارائهمنابع هر بحث توسط 

 

 

 پروژه آزمون نهایی ترممیان ارزشیابی مستمر

20% - 
 %50نوشتاری: 

30% 
 -عملکردی: 
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 چهارمفصل 

 دروس بندی ترم جدول
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 ترم اول

 تعداد واحد
 ردیف نام درس

 نظری عملی جمع

 1 افزار پیشرفتهمهندسی نرم 3 - 3

 2 پیشرفتههای الگوریتم 3 - 3

 3 رایانش ابری 3 - 3

 جمع 9 - 9

 

 دومترم 

 تعداد واحد
 ردیف نام درس

 نظری عملی جمع

 1 سمینار 2 - 2

 2 درس اختیاری 3 - 3

 3 درس اختیاری 3 - 3

 جمع 8 - 8

 

 ترم سوم

 تعداد واحد
 ردیف نام درس

 نظری عملی جمع

 1 درس اختیاری 3 - 3

 2 درس اختیاری 3 - 3

 جمع 6 - 6
 

 ترم چهارم

 ردیف نام درس تعداد واحد

 1 پایان نامه 6

 جمع 6

 


