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 کارشناسی ارشد مقطع: کامپیوتر و فن آوری اطالعاتدانشکده:  

 94  ترم ورود: مهندسی کامپیوتر    رشته: 

  هوش مصنوعی و رباتیکزگروه:    

 

 جدول دروس جبرانی

 پیشنیاز ساعت تدریس واحد درس نام درس ردیف

  48 3 مبانی هوش محاسباتی 1

  48 3 اصول رباتیکز 2

  48 3 ال ها و سیستمهانسیگ 3

  48 3 مبانی بینایی ماشین 4

  48 3 هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 5

  48 3 مبانی پردازش زبان و گفتار 6

  48 3 طراحی الگوریتم 7

 اخذ  حداکثر دو درس به تشخیص دانشکده 21 مجموع 

 

 1گروه  جدول دروس

 پیشنیاز ساعت تدریس واحد درس نام درس ردیف

  48 3 شناسایی الگو 1

  48 3 رایانش تکاملی 2

  48 3 رباتهای متحرک خودگردان 3

  48 3 یادگیری ماشین 4

  48 3 هوش مصنوعی پیشرفته 5

  48 3 فرایندهای تصادفی 6

  48 3 شبکه های عصبی 7

  48 3 چندعاملیسیستمهای  8

 درس از دروس این گروه 4حداقل اخذ  24 مجموع 
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 2گروه  جدول دروس

 پیشنیاز ساعت تدریس واحد درس نام درس ردیف

  48 3 برنامه ریزی هوشمند 1

  48 3 الگوریتمهای هوش جمعی 2

  48 3 سیستمهای فازیو مجموعه ها  3

  48 3 یادگیری تقویتی 4

  48 3 آمارینظریه یادگیری  5

  48 3 مدلهای گرافی احتماالتی 6

  48 3 تصویرپردازی رقمی 7

  48 3 بینایی کامپیوتر 8

  48 3 پنهان سازی اطالعات 9

  48 3 سنجش از دور 10

  48 3 پردازش زبانهای طبیعی 11

  48 3 پردازش آماری زبانهای طبیعی 12

  48 3 ترجمه ماشینی 13

  48 3 فهم زبان 14

  48 3 پردازش سیگنالهای رقمی 15

  48 3 گفتارپردازی رقمی 16

  48 3 شناسایی گفتار و گوینده 17

  48 3 تبدیل متن به گفتار 18

  48 3 رویکردهای هوش مصنوعی در بازیها 19

  48 3 رفتارهای هوشمند جمعی در بازیها 20

تصمیم گیری، استراتژی و مسیریابی در بازی  21

 ها

3 48  

  48 3 معماری بازی های رایانه ای 22

  48 3 طراحی و توسعه بازی های رایانه ای 23

  48 3 سیستمهای چند رباتی 24

  48 3 یادگیری تقویتی و کنترل ربات 25

  48 3 رباتیکز شناختی 26

  48 3 ریاضیات برای رباتیکز 27

  48 3 فیزیولوژی و آناتومی سیستم اعصاب 28

  48 3 سلولی علم اعصاب 29

  48 3 علوم شناختی 30

  48 3 پردازی سلولی و مولکولی 31

  48 3 مدلهای رایانشی در سیستمهای جمعی 32

  48 3 نظریه بازیها 33
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  48 3 بهینه سازی 34

  48 3 داده کاوی پیشرفته 35

  48 3 پردازش سیگنال آماری 36

  48 3 رکانسف-تحلیل و پردازش زمان 37

  48 3 شناسایی مقاوم و بهسازی گفتار 38

 درس از دروس این گروه 4 کثراخذ حدا 114 مجموع 

 

 

 سمینار و پروژه جدول دروس

 پیشنیاز ساعت تدریس واحد درس نام درس ردیف

   2 سمینار 1

   6 پروژه 2

 اخذ برای همه دانشجویان اجباری است 8 مجموع 

 

 مجموع واحد نوع

 6 جبرانی

 24 تخصصیتمرکز 
 2 سمینار

 6 پروژه

 32 مجموع

 

 

 

 نکات مهم

 اید.ه ها اخذ نمیار رشتدانشجو می تواند با تایید استاد راهنما و دانشکده، حداکثر یک درس از سایر گرایشهای مهندسی کامپیوتر  یا س -1
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 برنامه پیشنهادی ترمیک

 ورودی بهمن ورودی مهر نیمسال تحصیلی

 نیمسال اول 

 (1)گروه تکاملیرایانش 

 (1)گروه شناسایی الگو

 (2)گروه داده کاوی پیشرفته

 (1)گروه شبکه عصبی

 (2)گروه مجموعه ها و سیستمهای فازی

 (1)گروه یادگیری ماشین

 (2)گروه پردازش سیگنالهای رقمی

 سمینار

 نیمسال دوم

 (2مجموعه ها و سیستمهای فازی)گروه 

 (1)گروه یادگیری ماشین

 (2سیگنالهای رقمی)گروه پردازش 

 سمینار

 (1)گروه رایانش تکاملی

 (1)گروه شناسایی الگو

 (2)گروه داده کاوی پیشرفته

 (1)گروه شبکه عصبی

 نیمسال سوم
 (2)گروه پردازش زبانهای طبیعی

 پروژه
 (2)گروه پردازش زبانهای طبیعی

 پروژه
 پروژه پروژه نیمسال چهارم

 

 


