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• ضرایب دروس

معماري نام گرایش/نام دروس
کامپیوتر

هوش 
الگوریتم نرم افزارمصنوعي

محاسبات

1111زبان عمومي و تخصصي

2222رياضيات ) رياضيات مهندسي- آمارو احتماالت- محاسبات عددي- ساختمانهاي گسسته(

دروس تخصصي مشترک) ساختمان داده ها- نظريه زبانها و ماشينها- مدارهاي منطقي- 
معماري کامپيوتر- سيستم عامل(
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2000دروس تخصصي معماري کامپيوتر ) مدارهال الکتريکي- VLSI- الکترونيک ديجيتال- انتقال داده ها(

0023دروس تخصصي نرم افزار ) کامپايلر- زبانهاي برنامه سازي- طراحي الگوريتم- پايگاه داده(

0200دروس تخصصي هوش مصنوعي ) مدارهاي الکتريکي- طراحي الگوريتم ها- هوش مصنوعي(

• معرفی رشته مهندسی کامپیوتر
رشته مهندسي کامپيوتر که به طراحي و ساخت اجزاي مختلف کامپيوتر مي پردازد، لذا از اهميت بسيار زيادي در دنياي امروز برخوردار است. 
هدف از طي اين دوره تربيت کارشناساني است که در زمينه تحليل، طراحي، ساخت و راه اندازي دستگاهها و مجموعه هاي سخت افزاري 

جديد، بررسي و شناخت مجموعه هاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود، نگه داري، عيب يابي و تعمير و اصالح و توسعه فعاليت کنند.
طراحي، شبيه سازي، فرآوري، پردازش، سنجش، آموزش، ويرايش و … همه مفاهيمي هستند که با باالترين دقت و در کوتاه ترين مدت زمان 

ممکن در برنامه هاي نرم افزاري کامپيوتر انجام مي شوند. لذا هدف از اين رشته تربيت نيروي متخصص براي انجام امور فوق است.

• گرایش ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسي ارشد
اين رشته در مقطع ارشد داراي چهار گرايش معماري کامپيوتر، مهندسي نرم افزار، هوش مصنوعي و الگوريتم و محاسبات است.

• چه مباحثي که در هر گرایش مطرح مي شود؟

*گرایش نرم افزار: در گرايش نرم افزار در مقطع کارشناسي ارشد دانشجويان با سيستم هاي عامل پيشرفتهـ  بانکهاي اطالعاتيـ  برنامه نويسي 
پيشرفته و تحت WEBـ  الگوريتم هاي پردازش موازي و … آشنا مي شوند.

*گرایش هوش مصنوعي: در اين گرايش با مطالب جديدي مانند شبکه هاي عصبي ـ هوش مصنوعي پيشرفته ـ تئوري فازي ـ پردازش 
تصوير و … آشنا مي شوند.

*گرایش معماري کامپیوتر: در اين گرايش دانشجويان با معماري هاي پيشرفته کامپيوتر و ابر رايانه ها شبکه هاي کامپيوتري گسترده ـ 
پردازش تصوير و طراحي سيستم هاي تحمل پذير خطا و … آشنا مي شوند.

*گرایش الگوریتم و محاسبات: اين گرايش که يک گرايش جديد است. دانشجويان با الگوريتم هاي توزيعي و پيشرفتهـ  رياضيات پيشرفته 
کامپيوتري و … آشنا مي شوند.
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پردیس خودگردان و مجازیپیام نور و غیرانتفاعیشبانهروزانه

1263830116معماری کامپيوتر

21875100227هوش مصنوعی

18340390246مهندسی نرم افزار

216الگوريتم و محاسبات

• منابع و کتابهای قابل معرفی رشته کامپیوتر

• ظرفیت پذیرش در دانشگاه سراسري

*زبان عمومی:
کتاب بانک تست زبان عمومی موسسه ماهانـ  

مولف: مريم رمضانی
* زبان تخصصی:

جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 
کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده

*سيستم عامل: 
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 

کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده
*کامپايلر:

1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 
کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده

2- طراحی کامپايلرها، ابزارها، روش ها و 
 Aho :تکنيک ها نوشته

*هوش مصنوعي:
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 

کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده
2- هوش مصنوعی انتشارات ماهان - هوش 

مصنوعی راسل -  مجيد عشوری
*معماری کامپيوتر: 

1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 
کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده

2- معماری سيستم های ديجيتال، استالينگ 
ترجمه قدرت اله سپيد نام، انتشارات علوم رايانه

3- معماری کامپيوتر، موريس مانو ترجمه مجيد 
نادری و حسن سيد رضی، انتشارات ناقوس

*طراحی الگوريتم: 
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 

کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده
2- کتاب clrs ويرايش 2009 – کتاب نيپوليتان 

ويرايش 2011
*مدارهای منطقی: 

1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 
کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده

2- مدارهای منطقی ديجيتال، نويسندگان: وی. 
نلسون، اچ. ناگل، بی. کارول، جی. ايروين

3- مدارهاي منطقي ديجيتال، نويسنده: م. مانو
*مدارهای الکتريکی: 

مدارهای الکتريکی 1 و 2 مولف: فرشاد احسانی- 
انتشارات » نص«

*رياضيات مهندسی: 
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف محمد 

محمدپور
2- رياضی مهندسی پيشرفته- اروين کرويت 

سيکـ  توابع مختلط- هرب سيلورمنـ  رياضی 
مهندسی پيشرفته- ماهان غالمی 

*آمار و احتماالت: 
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهانـ  جواد طيبی، 

مصطفی جانی
2- آمار رياضیـ  تالی جان فروندـ  انتشارات 

مرکز نشر دانشگاهی 
3- نظريه احتمال و کاربرد آنـ  تاليف: دکتر 

اخوان نياکیـ  انتشارات دانشگاه شريف 
4- مبانی احتمالـ  تاليف: شلدون راسـ  ترجمه 

دکتر همدانی 
5- آمار مهندسیـ  دکتر هاشم محلوجی 

6- آمار و احتمال مهندسی محبی کياء 
)کنکوری( 

7- آمار و احتمال بهمن ِهنری )کنکوری( 
*محاسبات عددی:

1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 
کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده

2- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهانـ  زهرا 
مرادی گوهر

3- آناليز عددی بابليان )درسی( 
4- آناليز عددی امير فخريان 

*زبانهای برنامه سازی: 
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 

کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده
2- کتاب درس: طراحی زبان¬های 

برنامه¬سازی، پرات.
*نظريه زبان ها و ماشين ها: 

1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 
کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده

2- نظريه زبانها، پيتر لينز، ترجمه دکتر صراف 
زاده.

ساختمانهای گسسته: 
1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 

کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده
2- کتاب درس: ساختمان¬های گسسته، دکتر 
قلی زاده- رياضی گسسته، گريمالدی- رياضی 

گسسته، ترمبلی
ساختمان داده: 

1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 
کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده
2- کتاب clrs- کتاب هورويتز
*اصول طراحی پايگاه داده ها:

1- جزوه مکاتبه ای موسسه ماهان- مولف گروه 
کامپيوتر – مهدی منوچهرزاده

2- کتاب درس: پايگاه داده¬ها، سی جی ديت- 
پايگاه داده¬ها، رامز المصری- اصول طراحی 
بانک های اطالعاتی، مصطفی حق جو، اصول 

طراحی پايگاه داده¬ها، روحانی رانکوهی
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کالسهای حضوری ماهان براساس آخرين تغييرات اعمال شده در 
دفترچه سازمان سنجش آموزش کشور در 2 دوره تابستان و پائيز 
و دوره نکته و تست مخصوص دانشگاه سراسری و دوره زمستان 

مخصوص دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می گردد.

چرا کالس های حضوری ماهان:
1- استفاده از برترين اساتيد حوزه تحصيالت تکميلی

2- تقويم آموزشی مدون ساالنه جهت انتخاب آزادانه دانشجويان با 
هر نوع شرايط

3- طرح درس يکسان برای درس های مختلف به منظور هماهنگی 
آموزش و سنجش

4- آزمونک کالسی اينترنتی به صورت طبقه بندی شده و ارائه کارنامه
5- دوره ويژه نکته و تست با هدف جمع بندی يک ماهه قبل از کنکور

6- همراهی رتبه های برتر سالهای گذشته ماهان جهت ارائه مشاوره 
تخصصی حضوری و اينترنتی

7- ارائه خدمات پورتال ماهان شامل پرسش و پاسخ، تاالر گفتگو 
با دانشجويان هم رشته در دانشگاه های مختلف، ارتباط با اساتيد، 

شرکت در آزمونک کالسی و ...
8- فضای آموزشی مستقل جهت برگزاری کالس ها در موقعيت 

مرکز شهر
9- استفاده مناسب از تکنولوژی آموزشی نظير ويدئو پروژکتور و ...

10- خدمات رفاهی کالسها نظير: سالن مطالعه، سايت، نمازخانه، کافی شاپ و...

آزمون های آزمايشی ماهان به منظور آشنايی با نحوه ی طراحی 
سواالت کنکور و با باالترين جامعه آماری در سراسر کشور برگزار 
می گردد. آزمون های ماهان با 3 رويکرد آموزشی، سنجشی، شبيه 
سازی و به صورت 8 مرحله حضوری، 4 مرحله خودسنجی و 

4 مرحله اینترنتی برگزار می گردند.

آنچه آزمون های آزمایشی ماهان را متفاوت میکند:
1. باالترين جامعه آماری )170 دفتر نمايندگی در سراسر کشور(

)با  سنجش  سازمان  های  آزمون  با   )%85/7( تشابه  باالترين   .2
مستندات قابل ارائه(

3. وجود 3 رويکرد جداگانه در برگزاری آزمون ها

4. طراحی تست ها توسط گروه علمی )دپارتمان تخصصی( هر رشته
5. 4 مرحله آزمون خودسنجی در منزل )فقط در ماهان(

6. آزمون های اينترنتی )4 مرحله( در سراسر کشور با باالترين جامعه 
آماری

7. نکات کليدی آزمون بعدی )آنچه برای آزمون بعد بايد بدانيم( 
)فقط در ماهان(

8. جدول درجه سختی سواالت هر آزمون )فقط در ماهان(
9. پيام مشاور در هر مرحله از آزمون )فقط در ماهان(

10. کارنامه تحليلی با 12 رويکرد متفاوت )فقط در ماهان(

)با آزمون های ماهان خود و رقبایتان را بسنجید.(

ری
ـو

ــ
ضـ

ح

ـی
رنت

ینت
ا
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نظر به استقبال دانشجويان و داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد از جزوات مکاتبه ای و در راستای توسعه خدمات و 
افزايش کيفيت خدمات غير حضوری در سال 92، بسته های آموزشی مرجع ماهان با ويژگی منحصر به فرد تهيه 

و در اختيار داوطلبان عزيز قرار می گيرد.
اساتيد، رتبه های برتر ماهانی با تالش های مستمر و پی گيرانه خود بر اساس سرفصل های سازمان سنجش و 

آخرين تغييرات عنوان شده، جزوات آموزشی را بازبينی، ويرايش و توليد نموده اند.
شرح درس کامل سرفصل ها به همراه سواالت و تست های تأليفی در هر يک از جزوات اين امکان را برای 
دانشجويان فراهم می نمايد تا به جای اينکه کتابها و منابع مختلف را مطالعه نمايند به صورت منسجم و هدفمند از 

جزوات آموزش غيرحضوری ماهان بهره مند شوند.
نکته ها و تست های پرتکرار کاربردی در هر فصل و پايان فصل های جزوات، داوطلبان را با اهميت نکته ها و تست 

های کنکور آشنا می نمايد تا بتوانند درصد و رتبه های بهتری را در کنکور کسب نمايند.
داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد در سال جاری با خريد بسته های آموزشی مرجع ماهان )ويرايش 92( ضمن 

دريافت جزوات مکاتبه ای غيرحضوری از هدايای ويژه زير برخوردار می گردد.

DVD بهترین های برنامه تلویزیونی صعود
و  صدا  همکاری  با  ماهان  آزاد  عالی  آموزش  موسسه 
ويژه  توليد  به  اقدام  ايران  اسالمی  جمهوری  سيمای 
مخصوص  و  تکميلی  تحصيالت  حوزه  در  ای  برنامه 
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نمود که »صعود« نام 
گرفت. صعود برنامه ای است که به صورت تخصصی به 
بررسی مسائل مربوط به قبولی در کنکور کارشناسی 
بار است که  اولين  ارشد و دکتری می پردازد و برای 
از صدا و سيمای جمهوری اسالمی  برنامه ای  چنين 

ايران پخش می شود.

DVD بهترين های برنامه صعود در قالب مولتی مديا 
گلچينی است از بهترين قسمت های برنامه صعود طی 
سال 91 شامل بيش از 60 ساعت برنامه که به تفکيک 
هر رشته در قالبی جذاب و کاربردی آماده گشته است.

DVD مباحث مطرح شده در این
• انتخاب رشته

• راهنمايی و مشاوره درخصوص بازار کار
• پاسخنامه تشريحی آزمون سال 91 و 92
• تحليل کنکور سراسری کارشناسی ارشد

• معرفی رشته های کنکور کارشناسی ارشد و مشاوره

DVD تصویری آموزش زبان عمومی
از آنجائيکه زبان عمومی در کليه رشته گرايش های کنکور 
کارشناسی ارشد نقش بسزايی دارد و با توجه به ضعف عمومی 
دانشجويان در آموزش زبان عمومی، دانشجويان می توانند 
ضمن استفاده از کتاب زبان عمومی از DVD تصويری ويژه 
آموزش زبان که توسط استاد رمضانی )استاد انحصاری ماهان( 
تدريس شده است در استوديوی اختصاصی ماهان شامل 15 

ساعت کالس همراه با بيش از 50 اساليد موضوعات درسی 
مطروحه بهره مند شوند.

ویژگی DVD زبان
• تلفظ لغات

• توضيح تشريحی نکات گرامری
• توضيح تشريحی درخصوص جمله واژه های زبان انگليسی

• نمونه تست و پاسخنامه

فلش کارت زبان عمومی
درصد باالی زبان انگليسی همواره يکی از دغدغه ها و رموز 
موفقيت رتبه های تک و دو رقمی در کنکور کارشناسی ارشد 
می باشد و بی شک در اکثر رشته ها، زبان انگليسی جزء 

دروس رتبه ساز کنکور است.
براساس تحقيقات علمی در سطح جهان استفاده از فلش 
کارت در بعضی از دروس مانند زبان، يادگيری را تا %80 
افزايش می دهد و مهمترين ويژگی در يادگيری فلش کارت 
فقط خواندن لغات نيست، با توجه به حمل و نقل و اندازه 

مناسب فلش کارت، مرور و تکرار منجر به تسلط در درک 
معانی لغات می شود.

از همين جهت در بسته های آموزشی مرجع ماهان تصميم 
گرفتيم با طراحی و چاپ فلش کارت زبان انگليسی عمومی  
با بيش از 660 واژه پرکاربرد زبان عمومی )با توجه به منابع 
و مطالعه دقيق کنکور کارشناسی ارشد در سال های پيش( 
در سه سطح تهيه نمائيم که به صورت رايگان در اختيار شما 

قرار  ميگيرد.

بسته های آموزشی مرجع)ویرایش92(
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يك از اين  كدام. زير را در نظر بگيريد (Functional Dependencies)هاي تابعي  و وابستگي R(A,B,C,D,E)رابطه 
  برقرار است؟ Rهاي تابعي حتماً در  وابستگي

AD E
C AB
B D





  

1(  A E  2( B A  3( D E  4( C E  

  ماهان آمده است 91سال  5از اين سوال با شباهت زياد در آزمون.  
 کدام يک از گزينه های زير معادل مجموعه وابستگی تابعی مقابل است؟ -١٠۴

 {A B,  Y Z,  A,B,C X,Y,Z}    
  

1 ({A→B, Y→Z, (A,B)→X,Y }  2 ({AY→BZ, (A,B,C)→X,Y,Z}  
3({A→B, Y→Z, (A,C)→X,Y } 4({A→B, Y→Z, (B,C)→X,Z}  

 

در فضای رقابتی کنکور تحصيالت تکميلی، دغدغه هر داوطلب استفاده از خدمات و منابع موسسه ای است که بيشترين شباهت را با کنکور 
کارشناسی ارشد داشته باشد.

ماهان همه ساله تطبيق و تشابه خدمات ارائه شده خود را با کنکور کارشناسی ارشد سراسری طی يک فرايند علمی و کارشناسی توسط تيمی که 
در آن اساتيد و رتبه های برتر و کارشناسان آموزش حضور دارند، بررسی و اعالم می کند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که جزوات و آزمون های ماهان به طور کامل و 100% با سرفصل های سازمان سنجش مطابقت دارد.
در سال 91 آزمون های 8 مرحله ای ماهان با کنکور کارشناسی ارشد با ميانگين 85/7% تشابه همراه بود. ميانگين 85/7% تشابه از اين جهت تشابه 
قابل توجهی با استانداردهای )کنکور ارشد( می باشد که اگر داوطلبی در رشته های مختلف موفق به کسب ميانگين 39/7% تا 64/3% گردد، می 

تواند در دانشگاه دلخواه خود قبول شود.

5

• نمونه تحلیل کنکور سال92

• تطبیق و تشابه چیست؟
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• نمونه کارنامه 9١ و 92

• تحلیل کارنامه:
در باال تعدادی نمونه کارنامه از رتبه های مختلف کنکور آورده شده است، الزم به ذکر است که در نحوه محاسبه ستون ميانگين درصد، ضرايب 
دروس لحاظ شده است. پس از آن که درصد های فرد در هر درس محاسبه می شود، تراز دواطلب در هر درس محاسبه ميشود و سپس تراز کل 

از ميانگين وزنی تراز همه دروس محاسبه می شود و سپس رتبه داوطلب بر اساس تراز کل فرد نسبت به تراز ديگر  داوطلبين تعيين می شود.
داوطلبين بايد به اين نکته توجه کنند 

دروس در کنکور از نظر اهميت به دو دسته تقسيم می شوند:
1-درس هايی که دارای ضرايب بااليی در گرايش می باشند 

2-درس هايی که دارای ميانگين پايين تری نسبت به ساير دروس در بين داوطلبين می باشند.
مشاوره درسی مناسب می تواند به شما در تشخيص و برنامه ريزی مطالعه برای اين دروس ياری نمايد.

کد رشته رتبه قبولی نام رشته شهر

33279 27 نرم افزار روزانه شريف

33229 37 هوش مصنوعی روزانه شريف

33274 31 نرم افزار روزانه تهران

33217 38 هوش مصنوعی روزانه تهران

33256 19 هوش مصنوعی شبانه شريف

33205 17 معماری شبانه شريف

33292 14 نرم افزار شبانه شريف

33289 27 نرم افزار شبانه تهران

33230 18 هوش مصنوعی آموزش محور روزانه شريف

33191 19 معماری آموزش محور روزانه شريف

33267 36 رباتيک روزانه امير کبير

درصد هوش مصنوعی درصد نرم افزار درصد معماری کامپیوتر درصد دروس مشترک درصد ریاضی درصد زبان تراز رتبه گرایش

50/00 25/00 سفيد 65/22 68/75 42/22 9864 1 1

50/00 25/00 سفيد 65/22 68/75 42/22 9347 2 2

50/00 25/00 سفيد 65/22 68/75 42/22 9864 1 3

50/00 25/00 سفيد 65/22 68/75 42/22 9864 1 4
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