
برنامه ارائه دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

                                                          سال تحصیلی 98-97
 

یآموزش معاونت

132216رشته كد

اول ترم

نوع درس پيش نياز عملي نظري نام درس آد درس رديف

٣نيماش یريادگي١١٣٢٢٠۶٢
-یتخصص
١گروه

٣یتصادف یند هايفرا٢١٣٢٢٠۶٣
-یتخصص
١گروه

٣یانش تکامليرا٣١٣٢٢٠۶۴
-یتخصص
١گروه

٩ جمع واحد

دوم ترم

نوع درس پيش نياز عملي ظرين نام درس آد درس رديف

١  
ست يک درس از لي

 ١گروه یتخصص
٣

-یتخصص
١گروه

٢  
ست يک درس از لي

 ٢گروه یتخصص
٣

-یتخصص
٢گروه

٣  
ست يک درس از لي

 ٢گروه یتخصص
٣

-یتخصص
٢گروه

٩ جمع واحد
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كزيربات و يمصنوع هوش شيگرا وتريكامپ يمهندس رشته ارشد يكارشناس دروس ارائه برنامه  

  96-97يليتحص سال

 یآموزش معاونت
 

  سوم ترم

 نوع درس پيش نياز عملي نظري نام درس كد درس رديف

  2گروه-يتخصص    3  2گروه يتخصص ستيل از درس كي  1

  2گروه-يتخصص    3  2گروه يتخصص ستيل از درس كي  2

 ناريسم    2  ناريسم 3 1322065

 8جمع واحد 

  

 ) محور پژوهش وهيش انيدانشجو مخصوص(چهارم ترم

 نوع درس پيش نياز عملي نظري نام درس آد درس رديف

  ۶   نامه انيپا ١ ١١١١٢٩٧
 انيپا

 نامه

 ٦حد جمع وا

 

 ) محور آموزش وهيش انيدانشجو مخصوص(چهارم ترم

 نوع درس پيش نياز عملي نظري نام درس آد درس رديف

١ ١٣٢٢٠۶۶ 
 و تحقيق( سمينار
 )نظري تتبع

 ناريسم   ٢

    ٢ ینيماش ترجمه ١٣٢٢٠۶٧  ٢
 یتخصص

آموزش 
 محور

    ٢ یتيتقو یريادگي ١٣٢٢٠۶٨  ٣
 یتخصص

آموزش 
 محور

 ٦د جمع واح
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كزيربات و يمصنوع هوش شيگرا وتريكامپ يمهندس رشته ارشد يكارشناس دروس ارائه برنامه  

  96-97يليتحص سال

 یآموزش معاونت
 

 

  ١ گروه یتخصص دروس ستيل

 را ريز شرح به ١گروه یتخصص دروس ستيل از واحد٣ ستيبا یم انيدانشجو(
 )بگذرانند و انتخاب

 نوع درس پيش نياز عملي نظري نام درس آد درس رديف

   ٣ الگو يیشناسا ١ ١٣٢٢٠۶٩
-یتخصص
 ١گروه

   ٣ یعصب یها شبکه١٣٢٢٠٧٠ ٢
-یتخصص
 ١گروه

 ٦جمع واحد 

 

 ٢ گروه یتخصص دروس ستيل

 را ريز شرح به ٢گروه یتخصص دروس ستيل از واحد١٢ ستيبا یم انيدانشجو(
 )بگذرانند و انتخاب

 نوع درس پيش نياز عملي نظري نام درس آد درسرديف

١ ١٣٢٢٠٧١ 
 زبان پردازش

 یعيطب یها
٣   

-یتخصص
 ٢گروه

٢ ١٣٢٢٠٧٢ 
 ینائيب

 وتريکامپ
٣   

-یتخصص
 ٢گروه

١٣٢٢٠٧٣  ٣ 
 یگفتارپرداز

   ٣ یرقم
-یتخصص
 ٢گروه

۴ ١٣٢٢٠٧۴ 
 یرپردازيتصو

 یرقم
٣   

-یتخصص
 ٢گروه

۵  ١٣٢٢٠٧٩ 
 گناليس پردازش
 یرقم یها

٣   
-یتخصص
 ٢گروه

۶  ١٣٢٢٠٧۶ 
 یکاو داده

 شرفتهيپ
٣   

-یتخصص
 ٢گروه
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كزيربات و يمصنوع هوش شيگرا وتريكامپ يمهندس رشته ارشد يكارشناس دروس ارائه برنامه  

  96-97يليتحص سال

 یآموزش معاونت
 

١٣٢٢٠٧٧  ٧ 
 مقاوم یشناسائ

 گفتار یبهساز و
٣   

-یتخصص
 ٢گروه

٨    

 از یانتخاب درس
 به ٣یتخصص روهگ

 نيگزيجا عنوان
 ٢گروه

٣    

 ٢٤جمع واحد 

  

  3گروه يتخصص دروس ستيل

  .بگذرانند و انتخاب 2گروه دروس از يكي نيگزيجا درس كي بعنوان را 3گروه از درس  نياهستند مجاز انيدانشجو

 نوع درس پيش نياز عملي نظري نام درس كد درس رديف

  3گروه-يتخصص    3  يمصنوع شهو در 1ژهيو مباحث 1 1322078

 3جمع واحد 

 

  

  )محور آموزش محور پژوهش يها وهيش هيكل يبرا(يجبران دروس

پيش  عملينظري نام درس آد درس رديف
 نوع ازمون نوع درس نياز

١ ١٣٢٢٠١٩ 
 و یمصنوع هوش

 یجبران   ٣خبره یهاستميس
 و یتست
 یحيتشر

١١١  ٢۵١۴٢ 
 یطراح
 هاتميالگور

 یجبران   ٣
 و یتتس

 یحيتشر

 ٦جمع واحد 
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كزيربات و يمصنوع هوش شيگرا وتريكامپ يمهندس رشته ارشد يكارشناس دروس ارائه برنامه  

  96-97يليتحص سال

 یآموزش معاونت
 

  

  

  توجه

  .بگذراند را ياستان يآموزش گروه صيتشخ با درس دو تا حداكثر ستيبا يم ،يجبران دروس نگذراندن صورت در دانشجو - 1

          حداكثر يبايست  باشند، نگذرانده را جبراني دروس كه صورتي در اندشده پذيرفته فراگير و سراسري كنكور طريق از كه دانشجوياني كليه -  2
  .بگذرانند جبراني دروس بعنوان يآموزش گروه صيتشخ با را يجبران دروس تيل از درس2

 دروس  گذرانـدن  بـه   نيـاز  باشند كرده كسب قبولي نمره پذيريدانش دوره دروس از هريك در فراگير ورودي دانشجويان كه صورتي در -3
 مـردودي  درصـورت  امـا .  شـود  يمـ  مشخص يآموزش گروه صيتشخ با ستيل زا يگريد يجبران دروس و. ندارند را درس آن مربوط جبراني
 بـا  همزمـان  صـورت  به تواندمي اصلي درس حالت اين در. بگذرانند درس 2 تا خداكثر را آن به مربوط جبراني درس بايستمي ريفراگ دروس
  . شود انتخاب جبراني درس
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