
 گرایص ىٌش هصنٌعی –چارت آهٌزضی کارضناسی ارضد رضتو هيندسی کاهپیٌتر 

 نیوسال اًل

 جوع ًاحد تعداد ًاحد عولی تعداد ًاحد نظری گرًه درسی نام درس ردیف

 2 0 2 جبزاًی رّش تحقیق 1

2 

 سیز جبزاًی درّص اس یکیاًتخاب 

 :   ضاهل بزاساص رضتَ کارضٌاسی

 ُا سیستن ّ ُا سیگٌال -1
 خبزٍ ِایسیستوُْش هصٌْػی ّ -2

 3 0 3 جبزاًی

 3 0 3 1 الگْ ضٌاسائی 3

 3 0 3 1 سیستن ُای چٌذػاهلی 4

 11 0 ّاحذ درّص اصلی( 6) 11 جوغ ّاحذُای درسی

 نیوسال دًم

 جوع ًاحد تعداد ًاحد عولی تعداد ًاحد نظری گرًه درسی نام درس ردیف

 3 0 3 1 ضبکَ ُای ػصبی 1

 3 0 3 1 یادگیزی هاضیي 2

 3 0 3 1 تکاهلی رایاًص 3

 2 0 2 - سویٌار 4

 11 0 ّاحذ درّص اصلی( 9) 11 جوغ ّاحذُای درسی

 نیوسال سٌم

 جوع ًاحد تعداد ًاحد عولی تعداد ًاحد نظری گرًه درسی نام درس ردیف

 3 0 3 2 دادٍ کاّی پیطزفتَ 1

2 

 :    ضاهل سیز درّص اس یکی اًتخاب

 فاسی ّسیستوِای ُا هجوْػَ -1
 رقوی پزداسی تصْیز -2
 طبیؼی ُای سباى پزداسش -3
 جوؼی ُْش ُای الگْریتن -4

2 3 0 3 

 3 0 3 3 هصٌْػی درُْش 1 ّیژٍ هباحث 3

 9 0 ّاحذ درّص اصلی( 9) 9 جوغ ّاحذُای درسی

 نیوسال چيارم

 جوع ًاحد تعداد ًاحد عولی تعداد ًاحد نظری گرًه درسی نام درس ردیف

 6 6 0 - ًاهَپایاى  1

 6 6 0 جوغ ّاحذُای درسی



کارضناسی ارضد هربٌط بو درًس  ً پژًىطی اطالعات ضرًری آهٌزضیخالصو 
 گرایص ىٌش هصنٌعی –رضتو هيندسی کاهپیٌتر 

 ًاحدىای درسی ً پژًىطی

ّ  2،  1اس درّص گزٍّ ُای  ّاحذ ًظزی( 3درص  8)تؼذاد  ّاحذ 24ضاهل  هی باضذ کَ ّاحذ 32 تؼذاد ّاحذُای درسی (1
 .ّاحذ ػولی( 6ّاحذ ًظزی( ّ پایاى ًاهَ ) 2) سویٌاردرّص  بَ ػالٍّ ، 3

 باضذ. هی الشاهی 1 درّص گزٍّدرص اس  4 قلحذاگذراًذى  (2
 درص آى بایستی اس یک سهیٌَ تخصصی باضذ. 2هجاس هی باضذ کَ  2درص اس درّص گزٍّ  4گذراًذى حذاکثز  (3

 هجاس هی باضذ. 3اس درّص گزٍّ  درص 2گذراًذى حذاکثز  (4
 اًتخاب حذاکثز یک درص اس سایز گزایص ُای کاهپیْتز هجاس هی باضذ. (5

 نکات ً هٌارد هين آهٌزضی

، ػلْم رضتَ تحصیلی جذیذ هزتبط ًوی باضٌذ )گزایص ُای دیگز هٌِذسی کاهپیْتز داًطجْیاًی کَ هذرک کارضٌاسی آًِا با (1
، هلشم بَ گذراًذى درّص جبزاًی با ًظز هذیزگزٍّ ُّوچٌیي، رضتَ ُای دیگز فٌی ّ هٌِذسی( کاهپیْتز، فٌاّری اطالػات

 رضتَ هزبْطَ هی باضٌذ.
کلیَ داًطجْیاًی کَ درّص ّصایای اهام ّ رّش تحقیق را در هقاطغ قبلی ًگذراًیذٍ اًذ، هلشم بَ گذراًذى آى در هقطغ  (2

 ّاحذ، هی باضٌذ. 32ارت تحصیلی خْد ضاهل کارضٌاسی ارضذ، ػالٍّ بز درّص اصلی هٌطبق با چ
هقطغ کارضٌاسی خْد ّ درصْرت لشّم،  کلیَ داًطجْیاى هلشم بَ پیگیزی ّصْل تاییذیَ هذرک تحصیلی ّ ریشًوزات (3

ریشًوزات هقطغ کارداًی )چٌاًچَ درص ّصایای اهام درایي هقطغ گذراًیذٍ ضذٍ باضذ(، تا پایاى تزم اّل تحصیلی خْد بَ 
 ش هی باضٌذ.ادارٍ آهْس

 هی باضذ. 12ًوزٍ قبْلی بزای کلیَ درّص اػن اس جبزاًی ّ اصلی در هقطغ کارضٌاسی ارضذ  (4
هؼذل کل داًطجْیاى هقطغ ، درهؼذل تزهی ّ درص ّصایای اهام ّ رّش تحقیقُوچٌیي، دّ ًوزات درّص جبزاًی ّ (5

 کارضٌاسی ارضذ بذّى تاثیز هی باضٌذ.
(، بذّى اخذ هجْس اس کویسیْى هْارد خاظ 14زّط ضًْذ )هؼذل تزهی کوتز اس داًطجْیاًی کَ بیطتز اس یک تزم هط (6

 آهْسضی حق اًتخاب ّاحذ در تزم بؼذ را ًذارًذ.
سال ّ بزای بقیَ داًطجْیاى  2.5هذت هجاس جِت اداهَ تحصیل بزای داًطجْیاًی کَ اس هؼافیت تحصیلی استفادٍ هی ًوایٌذ،  (7

ت، داًطجْیاى جِت اداهَ تحصیل ًیاس بَ اخذ هجْس اس کویسیْى هْارد خاظ آهْسضی سال هی باضذ. بؼذ اس اتوام ایي هذ 3
 ّ ًظام ّظیفَ )بزای داًطجْیاى هطوْل( دارًذ.

گذراًذى کلیَ ّاحذُای درسی دّرٍ هقطغ کارضٌاسی ارضذ جِت دفاع اس پایاى ًاهَ الشاهی هی باضذ ّ داًطجْ ًبایستی در  (8
باضذ. داًطجْیاًی کَ ُوزاٍ با پایاى ًاهَ، چٌذ درص باقیواًذٍ دارًذ، هی تْاًٌذ بؼذ اس ُیچ درسی ًوزٍ گشارش ًطذٍ داضتَ 

 ثبت ًوزٍ درّص باقیواًذٍ ئ درفاصلَ باقی تا پایاى تزم، ًسبت بَ دفاع اس پایاى ًاهَ خْد اقذام ًوایذ.
 هی باضذ. 14حذاقل هؼذل کل السم جِت دفاع اس پایاى ًاهَ  (9

هی  14ّاحذُای درسی دّرٍ خْد را بَ جش پایاى ًاهَ گذراًذٍ اًذ ّهیاًگیي هؼذل کل آًِا کوتز اس داًطجْیاًی کَ کلیَ  (10
باضذ، با اخذ هجْس اس کویسیْى هْارد خاظ آهْسضی ّ درصْرت ًذاضتي هطکل سٌْات تحصیلی ُّوچٌیي ًطام ّظیفَ، 

یک ًیوسال تحصیلی اخذ ًوْدٍ ّ درصْرت ضذٍ اًذ را در  14ّاحذ اس درّسی را کَ سیز ًوزٍ  16 هی تْاًٌذ حذاکثز
 تزهین هؼذل کل خْد ّ گذراًذى پایاى ًاهَ، با رػایت سایز هقزرات آهْسضی ّ پژُّطی فارؽ التحصیل گزدًذ.

ُا کَ اس درّص جبزاًی  ُا ّ سیستن سیگٌالکلیَ داًطجْیاى رضتَ کارضٌاسی ارضذ ُْش هصٌْػی، هلشم بَ گذراًذى درص  (11
ّاحذ گذراًیذٍ باضٌذ، ًیاسی بَ  3ًچَ داًطجْیاى، ایي درص را در دّرٍ کاراًی یا کارضٌاسی بَ تؼذاد است، هی باضٌذ. چٌا

 گذراًیذى ایي درص جبزاًی ًوی باضذ.
کلیَ داًطجْیاى هلشم ُستٌذ کَ اس ابتذای ًیوسال سْم بَ بؼذ، ًسبت بَ اًتخاب پایاى ًاهَ ّاستاد راٌُوا، تِیَ ّ دفاع  (12

 زّپْسال در ّاحذ پژُّطی ّ فٌاّری داًطگاٍ خْد اقذام ًوایٌذ.پزّپْسال، ّ ثبت پ
 

           کارضناسی ارضد ىٌش هصنٌعیگرًه  یتهدیر


