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 کشیه بزتز اودیشٍ بزوگذرد  بٍ وام خدايود جان ي خزد

 1964تْوي  52رساًی7 رٍستاریخ تِ

 داوشجًیان عشیش سالم

 خَش آهذیذ. 64-65دٍم سال تحصیلی  سال، ًین"ّای ػصثیضثىِ"تِ والس 

 در هَارد سیز تَجِ ٍ اّتوام واهل را تِ خزج دّیذ7 جْت داضتي والسی پزتار ٍ هطلَب لطفاً

ضَد ٍ ّن رضذ جوؼی . ّن رضتِ درس اس دست ضوا خارج هیذای غیثت ًىٌیدر ّیچ جلسِحتی االهىاى  .1

  افتذ.والس تذٍى حضَر ضوا اس ویفیت هی

ًوزُ در ّوِ جلسات،  حضَر واهل ٍ ّوچٌیي تِ هَلغ ضَد.حضَر در والس ٍ ٍرٍد تِ هَلغ ضوا ثثت هی .5

 .دارد تطَیمی

لاًَى هجاس سِ اس والس، ٍ تز اساس جل 11تطىیل حذاوثز سال تْارُ ٍ تا تَجِ تِ تؼطیالت فزاٍاى در ًین .9

تَدى 
9
13
 پذیزفتِ است. جلسِ غیثت 5حذاوثز جلسات،   

ضَد گَضی تلفي ّوزاُ تِ هٌظَر تْثَد توزوش ٍ افشایص یادگیزی ٍ تْزُ هٌذی در والس، اویذاً تَصیِ هی .1

 .ىٌیذتِ ّیچ ػلتی سزوالس اس آى استفادُ ًخَد را در ٍضؼیت خاهَش یا ساوت لزار دّیذ ٍ 

 را در پی خَاّذ داضت. ًوزُ تطَیمیػذم استفادُ اس گَضی ّوزاُ در ّوِ جلسات،  .2

را ًیش در پیطزفت آى ادا وٌیذ. سهاى  سْن خاللاًِ خَدٍ  ّوِ درس را سزوالس یاد تگیزیذسؼی وٌیذ  .3

 ًواییذ. ضذُ ٍ هطالؼِ هٌاتغ جاًثیدادُّای آهَسشخارج اس والس را صزف توزیي ٍ تؼویك هفاّین ٍ رٍش

-ضزٍع هی nnd)وِ تا ػثارت  Neural Network Design Demonstrationآهَسضی خصَصا اس دستَرات 

لة اًذ(، تزای درن تْتز درس ٍ آضٌایی تا جؼثِ اتشار ضثىِ ػصثی هتضًَذ ٍ در وتاب هزجغ هؼزفی ضذُ

 استفادُ وٌیذ.
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 مىابع درس

 مىابع اصلی 

هارتیي ّاگاى ٍ  ، ستاى اصلی، ًَیسٌذگاى51117سال  زایص دٍم، چاج، ٍیNeural Network Designوتاب  .1

 ّوىاراى

 7پیًَذ دریافت

http://hagan.okstate.edu/NNDesign.pdf 

 اسالیذّای وتاب ّاگاى .5

 پیًَذ دریافت7

http://hagan.okstate.edu/NewOverheads.zip 

 1961چاج پٌجن،  ، تزجوِ سیذ هصطفی ویا،"ػصثی ّایضثىِ طزاحی"وتاب  .9

https://rayabook.net/bookid/6399 

 (5113)سال  هت لة جؼثِ اتشار ضثىِ ػصثیٍ راٌّوای وارتز  رضزٍع تِ واراٌّوای  .1

1. Neural Network Toolbox™, Getting Started Guide 

1. Neural Network Toolbox™, User's Guide 

 پیًَذ دریافت7

http://lib1.org/_ads/3D12F2B5DE534C11246EE535E11CED11 

 

 بزخی اس مىابع کمکی 

، داًطىذُ ػلَم ٍ 64-65 اٍل سال درس هثاًی هحاسثات )رایاًص( ًزم، دوتز ّادی ٍیسی، ًیناسالیذّای  .1

 ّای ًَیي، داًطگاُ تْزاىفٌاٍری

 فت اسالیذّای درس7پیًَذ دریا

http://dsp.ut.ac.ir/en/?page_id=5555 

 1964، چاج دٍاسدّن، تْار دوتز هحوذتالز هٌْاج ،"ػصثی ّایضثىِ هثاًی"وتاب  .5

http://publication.aut.ac.ir/fa/book/show/411 

 دوتز هحوذتالز هٌْاجوتاب حل توزیي ٍ اسالیذّای درس َّش هحاسثاتی  .9

 پیًَذ دریافت7

http://hagan.okstate.edu/NNDesign.pdf
http://hagan.okstate.edu/NewOverheads.zip
https://rayabook.net/bookid/9633
http://lib1.org/_ads/6D05F5B2DE267C41579EE862E10CED44
http://dsp.ut.ac.ir/en/?page_id=2822
http://publication.aut.ac.ir/fa/book/show/711
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http://dl.matlabkar.com/dl/book/neural_networks_menhaj_51_matlabkar.com.zip 

 ارسشیابی

 هیاى تزم 

 پایاى تزم 

  توزیي 

 ُواهپیَتزی پزٍص 

 ِتحمیك ٍ هطالؼ 

وِ  ضَدهیدر ًْایت تِ ًحَی تٌظین  ّزیه اس ایي تخطْا تِ هیاًگیي ٍضؼیت ٍ ویفیت والس تستگی دارد ٍ تارم

 تز ٍ تِ ًفغ ول والس تاضذ.هٌصفاًِ

ضًَذ ٍ تیطیٌِ آًْا دارای تاثیز تیطتز در ًوزُ ًْایی ٍ همیاس )ًزهال( هی 1ٍ  1ًوزات هیاى تزم ٍ پایاى تزم تیي 

 یز ووتز در ًوزُ ًْایی خَاٌّذ تَد.وویٌِ آًْا دارای تاث

 

 َاَا ي پزيصٌتمزیه

 یي صفحِ هزاجؼِ وٌیذ.ّوّای آتی، تِ ّا ٍ پزٍصُجْت هطاّذُ توزیي

http://faculty.shariaty.ac.ir/aghli/fa/course 

 

 َای ارتباطیراٌ

 1طثمِ دٍم فاس  915دفتز وار7 اتاق 

 saghli@shariaty.ac.ir  ٍs.aghli@chmail.ir رایاًاهِ )پست الىتزًٍیىی(7

http://dl.matlabkar.com/dl/book/neural_networks_menhaj_81_matlabkar.com.zip
http://faculty.shariaty.ac.ir/aghli/fa/course
mailto:saghli@shariaty.ac.ir
mailto:s.aghli@chmail.ir

