
 مصنوعی گرایش هوش مهندسی کامپیوترارشد کارشناسی معرفی رشته آموزشی ➢

توسعه سختمصنوعیهوش • و  طراحی  نرم،  و  عامل  هاسیستم  افزاریافزاری  استو  هوشمندی  واکنش  های  های که 

استدالل حل    و  یادگیری دانش   ،درک شرایط پیچیده  ،های استداللی انسانیمشابه رفتارهای هوشمند انسانی مانند شیوه

 . دهندمسائل از خود نشان می

-قبول  بوده ونرم افزار و معماری کامپیوتر    ای شاملرشتهبین  و  های مهندسی کامپیوترمصنوعی یکی از گرایش هوش •

 .افزاری آن را دنبال نمایندافزاری یا جنبه سختتوانند جنبه نرمشدگان این گرایش می

جدیدی  مصنوعیهوش • تخصصی  دروس  ژنتیکی،  الگوریتممانند    شامل  و  تکاملی  هوششبکههای  عصبی،  -های 

و تصویر  پردازش  فازی،  تئوری  پیشرفته،  مانند   و  دباشمیسیگنال    مصنوعی  علوم  سایر  با  تنگاتنگی  ارتباط 

 رد. داتئوری کنترل و  عصب شناسی ،روان شناسی ، زبان شناسی ،فلسفه، ریاضیات

علوم مهندسی و پایه دیگر    و   ، عمران، زیست شناسیبرق، الکترونیک، مکانیک   مهندسی  های التحصیالن رشتهفارغ •

 .را انتخاب نمایند مصنوعیهوشتوانند برای ادامه تحصیل رشته نیز می

 . واحد درسی 32 دارایترم(  4) سال  2 ارشدطول دوره تحصیل در مقطع کارشناسی •

 . های متفاوتدر گرایش در داخل و خارج از کشور دکتریامکان تحصیل تا مقطع  •

 
 

 مصنوعی گرایش هوش آینده شغلی رشته مهندسی کامپیوتر ➢

 های پرطرفدار که هرساله داوطلبان بسیاری خواهان کسب رتبه قبولی و تحصیل دراین رشته هستند. یکی از رشته •

امروزیبهآینده شعلی،   • در جوامع  بودن  کاربردی  ارتباطات  ،دلیل  و  اطالعات  شدن  زیاد هوشجهانی  کاربرد  و   ،-

 زیست شناسی  پزشکی، علوم  علوم، علوم رایانهعمران،  ،  شامل مکانیک  علوم مهندسی  علوم دیگر ماننددر    مصنوعی

   د.مناسبی قرار داربسیار وضعیت  ،علوم اجتماعی و

شدفارغ • نخواهند  مواجه  بیکاری  با  دانشجویان    التحصیالن  در  میو  تحقیقاتی پروژهتوانند  مراکز  در  تحقیقاتی  های 

طراحی ربات و    مانند  صنعت،  های هوشمندسالحو    مانند تشخیص هویتو نظامی    امنیتی  هایمتسیس همچون    کشور

هوشمنددستگاه ترافیک،  های  کنترل  مانند  تصویر  پردازش  مختلف،  علوم  در  دانش  استخراج  گفتار  ،  مانند تشخیص 

 به فعالیت بپردازند. آموزشو  هاطراحی بازی، های خبرهطراحی سیستم، فشرده سازی گفتار و تبدیل متن به گفتار

شغل • پردرآمدترین  از  نییکی  کشور  داخل  و  بوده  کشور  از  خارج  در  اول  تراز  و  شغلها  از  یکی  پردرآمد  ز  های 

اخیر  درسال  شود.محسوب می رتبهو  های  مختلفبندیدر  مشاغل  اغلب  ،های  بهترین  آینده    جزء  درآمدی،  لحاظ  از 

 .پیشرفت شغلی قرار داشته است و شغلی


