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نظریه محاسبات
امنیت اطالعات و امنیت سیستمهای نرمافزاری
تست و ارزیابی سیستمهای نرمافزاری
فناوری اطالعات و معماری سازمانی
مهندسی وب
پایگاه داده عملیاتی و پایگاه داده تحلیلی
دادهکاوی
سیستمهای نرمافزاری
مهندسی نرمافزار و روشهای صوری
مباحث ویژه در مهندسی نرمافزار
سایر مباحث مرتبط با مهندسی نرم افزار
ابزارها ،محیط و برنامه های مبتنی بر وب
ابزارها ،محیط و بسیستمهای مبتنی بر وب
ابزارهای مدیریت دانش و زمان
ابزارهای و تکنیکهای(فنون) مهندسی دانش
ابزارهای وب و داده کاوی
اخالق در مهندسی
استفاده مجدد نرم افزار
اطمینان نرم افزار ()Software Assurance
اقتصاد نرم افزار
الگوریتم های موازی پیشرفته
الگوریتمهای رمزنگاری و رمزگشایی،
الگوها و چارچوبها مهندسی در نرم افزار،
الگوها و چارچوبها()Patterns and Frameworks
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آزمایش و تست نرم افزار،
آنتولوپی در وب معنایی
بازیابی و ارائه دانش
بی نقصی ،امنیت  ،و تحمل خطا
پایگاه داده عملیاتی و پایگاه داده تحلیلی
تجسم داده ها ()Data visualization
تجسم دانش ()Knowledge Visualization
تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری

.35
.36
.37
.38
.39
.41
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.51
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.61
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.71
.71
.72
.73
.74
.75

تکنولوژی شیء گرا،
توافق نامه سطح سرویس (پیش نویس  ،مذاکره  ،نظارت و مدیریت)
توصیف و اثبات درستی سیستم ها
جرایم کامپیوتری
حفاظت داده ها
خطوط تولید نرم افزار ()Software product lines
داده کاوی ،متن کاوی و وب کاوی
راه حل ها و برنامه های تجارت الکترونیک
رهیافتهای فراداده و انعکاس ()Approaches Reflection and Metadata
رهیافتهای هوش مصنوعی برای مهندسی نرم افزار
ریاضیات پیشرفته در مهندسی کامپیوتر
زبانهای برنامه نویسی توصیفی
زبانهای برنامه نویسی در وب معنایی
زندگی و جوامع مصنوعی
سیستم های نرم افزاری
سیستم های همروند
سیار ایمن ()Secure mobile
سیستم تطبیقی
سیستم صنعتی
سیستم های خبره و مبتنی بر دانش
سیستم های سیار
سیستمهای چند عامله ()Multi-agent systems
شبیه سازی و مدلسازی در مهندسی نرم افزار،
طراحی نرم افزارهای مطمئن
طراحی و مدلسازی هندسی
طراحی و سنتز(ترکیب-ساخت) نرم افزار خودکار
عاملهای سیار
عاملهای واسط () Interface agents
عدم قطعیت مدیریت دانش
فناوری و سیستمهای کاربردی تجارت سیار
فنآوریهای نوظهور،
قابلیت اعتماد و اطمینان نرم افزار
کشف و ترکیب سرویس
کیفیت سرویس ها
کیفیت نرم افزار
مباحث حقوقی و مالکیت معنوی در نرم افزار
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار
متدولوژی های نوین
متدولوژی و آنتولوپی
محاسبات اینترنتی ،مشبک ،و خوشه ای
محاسبات خودمختار ()Autonomic computing
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