


















 توزیع واحدها -(1جدول )

 تعداد واحد دروسنوع 
 0  عمومیدروس 

 0  پایهدروس 

 ۱۱  دروس تخصصی

 ۱۱  اختیاریدروس 

 6 نامه رساله / پایان

 ۱2 جمع
 

نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می  طول دوره بر اساس آیین طول دوره:

 باشد.

واحد درسی در سه دسته تخصصی، اختیاری و پایان نامه  ۱2در طول این دوره  واحدهای درسی:تعداد و نوع 

های  سیستم شیاطالعات گرا یفناورشود. ترکیب واحدهای درسی برای رشته مهندسی به دانشجویان ارائه می

 شرح داده شده است. (۱)در جدول ای  چندرسانه

واحد( را با موفقیت  ۱۱) (۱)درسهای اصلی در جدول شماره برای دانش آموختگی دانشجو موظف است همه 

درس اختیاری  چهار، (۳)دانشجو باید از لیست درسهای اختیاری درج شده در جدول شماره بگذراند. همچنین 

 را با صالحدید گروه و استاد راهنما انتخاب و با موفقیت بگذراند. 

 

  



 
سیستم گرایش -رشته مهندسی فناوری اطالعات تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(۲)جدول 

 های چندرسانه ای

 عنوان درس ردیف
تعداد 

  واحد

 تعداد ساعات نوع واحد
ش پی

 نیاز

هم 

 عملی نظری عملی -نظری  عملی نظری نیاز

    84   3 3 سازی اطالعات فشرده  1

    84   3 3 افزار مدیریت توسعه نرم  ۲

    84   3 3 کاربرطراحی واسط   3

    32   2 2 سمینار  4

 

 است. الزامی جدول این کلیه دروس گذراندن*

 

 

 

 

  



 

سیستم گرایش -رشته مهندسی فناوری اطالعات اختیاریعنوان و مشخصات کلی دروس  -(3)جدول 

 های چندرسانه ای

 عنوان درس ردیف
تعداد 

  واحد

 تعداد ساعات نوع واحد
ش پی

 نیاز

 هم

 عملی نظری نیاز
 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

    84   3 3 شبکه های چندرسانه ای  1

    84   3 3 پردازش گفتار دیجیتال  ۲

    84   3 3 پردازش تصویر دیجیتال  3

    84   3 3 مدیریت ارتباط با مشتری  8

    84   3 3 ارتباطات تصویری  5

    84   3 3 مصورسازی اطالعات  6

    84   3 3 مجازیواقعیت   7

    84   3 3 بینایی ماشین  4

    84   3 3 پردازش ویدیویی دیجیتال  9

    84   3 3 گرافیک رایانه ای پیشرفته  01

    84   3 3 پویانمایی رایانه ای  00

 الزامی است. با صالحدید استاد راهنما 3شماره جدول  دروس از واحد 02 درس یا 8گذراندن *

 * دانشجو با اجازه گروه می تواند دو درس اختیاری از گرایشهای دیگر انتخاب کند.
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