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درسی دوره تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتري) رشته  برنامه کلی، مشخصات  
 Graduate Program in Computer Science   کامپیوتر علوم

 
مقدمه -1  

هاي  ي علمی و رشد توانایی گیري پیکره نقشی اساسی در شکلهاي تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا)  دوره
پژوهشی -هاي روزافزون در سطح جهانی و پیدایش نیازهاي علمی با در نظر داشتن پیشرفت کنند. فناوري کشور ایفا می

صیالت هاي تح هاي درسی دوره سانی برنامهروزر و به ادواريها و مراکز تحقیقاتی کشور، بازنگري  جدید در دانشگاه
رشته علوم کامپیوتر نیز بعنوان یکی ار رشته هاي بسیار مهم علوم پایه از این امر مستثنی نبوده و  تکمیلی ضروري است.

ها، ضمن  ها و تعیین سرفصل در تعریف عنوان ارشد و دکتري این رشته را ارائه می نماید. یلذا متن حاضر برنامه کارشناس
هاي معتبر دنیا، تالش شده است که تنوع و تعدد  دانشگاه درسیهاي  برنامه به پیشین و توجه هاي هتجرب در نظر داشتن
دروس  به جز ،همچنین هاي تحصیالت تکمیلی باشد. گوي طیف وسیعی از عالئق و نیازهاي دانشجویان دوره دروس پاسخ
تفکیک  کارشناسی ارشد و دکتري هاي هاي تحصیالت تکمیلی به دوره ه، سایر دروس دورارشد ي کارشناسی اصلی دوره

وس ي علمی خود، در انتخاب در اند، تا دانشجویان ضمن رعایت ضوابط آموزشی و با در نظر داشتن توان و پیشینه نشده
 هاي معتبر دنیا نیز رایج است. اي که در دانشگاه آزادي عمل بیشتري داشته باشند؛ شیوه

 
 تعریف رشته -2

رشته علوم کامپیوتر اساس و پایه نظري تمام رشته هاي مرتبط با کامپیوتر را تشکیل می دهد. این رشته در گرایشها و 
شاخه هاي مختلف، مباحث نظري کامپیوتر را شامل می شود و ارتباط بسیار نزدیکی با ریاضیات محض، فیزیک نظري و 

رهاي کامپیوتر را با دید ریاضی و بصورت نظري گسترش داده و مباحث این رشته ساختاامروزه با زیست شناسی دارد. 
البته رشد زیر ساختار هاي  عمق می بخشد و زیر ساختهاي نظري براي رشته هاي مرتبط با کامپیوتر را فراهم می کند.

 ي از کاربرد هاي کامپیوتر می شود.ي خود باعث بهرمندي بیشتر تکنولوژنظر
هوش  محاسبات نرم و ،روشهاي صوريمنطق و  ،و نظریه محاسبه الگوریتمهاي این رشته داراي گرایش

 است. در ادامه هرکدام از این گرایشها بصورت مختصر و مفید توضیح داده می شوند.  و داده کاوي  مصنوعی
بسیار به بررسی حل پذیري مسائل پرداخته می شود. در دنیاي محاسبات کالس الگوریتم و نظریه محاسبه در گرایش 

بزرگی از مسائل وجود دارند که در زمان معقول قابل حل هستند و کالسهاي دیگري نیز در زمان معقول قابل حل نمی 
باشند. در این گرایش محاسبه پذیري و پیچیدگی تمام کالسها مورد بررسی قرار می گیرد و دانشجویان با کالسهاي 

حی الگوریتمها اعم از سریال و موازي براي این کالسها آشنا می مختلف مسائل آشنا میشوند و با روشهاي مختلف طرا
گردند. براي مسائلی که در زمانهاي مناسب قابل حل نیستند روشهاي یافتن جوابهاي تقریبی و نزدیک به بهینه بسیار 

  اهمیت دارند و دانشجویان در طراحی و آنالیز چنین الگوریتم هایی تبحر پیدا خواهند نمود.
حل مسایل زیستی با استفاده از کامپیوتر و بوجود آمدن شاخه بیوانفورماتیک شده است. هاي اخیر توجه زیادي به  درسال

در دنیاي زیست شناسی مسائل مهمی وجود دارند که حل آنها در آزمایشگاه هاي زیستی بسیار زمانبر و پر هزینه می 
 ی شود. در این روش یک مسئله باشد. امروز براي حل این مسایل از کامپیوتر استفاده م
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زیستی با استفاده از کامپیوتر مدل میشود و سپس براي حل آن الگوریتمی ارائه میگردد. الگوریتم بر روي کامپیوتر پیاده 
سازي شده و براي حل مسئله استفاده می گردد. در نهایت جواب هاي بدست آماده با روش هاي آماري آنالیز میشود و 

با مسایل مختلف و مهم زیستی می توانند دانشجویان الگوریتم و نظریه محاسبه رسی می گردد. در گرایش درستی آنها بر
 گیرند.بآشنا شوند و نحوه ارائه الگوریتم هایی براي حل آنها را یاد 

شده و روشهاي در گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه دانشجویان می توانند با اشیاء ترکیبیاتی از دیدگاه محاسباتی آشنا 
جدید محاسباتی مورد استفاده در حل مسائل مربوط به آنها و روشهاي تحقیق و پژوهش در این چهارچوب جدید را 

 بیاموزند.
 

هوش مصنوعی و دستیابی به روشهاي پردازش هوشمند همواره یکی از موارد مورد توجه محققان علوم کامپیوتر بوده و 
دانشجویان با روشهاي پردازش غیر کالسیک و هوشمند که براساس  ش مصنوعیهو محاسبات نرم و هست. در گرایش

الگوبرداري از شبکه هاي عصبی مغز انسان عمل می کنند آشنا خواهند شد و براي آنها تکنیکها و روشهاي پیشرفته در 
 پردازش اطالعات و حل مسائل مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.

 تحلیل، سازي، آماده آوري، جمع بهداده کاوي می باشد.  داده کاويعلوم کامپیوتر  یکی دیگر از گرایشهاي رشته
 علوم هاي حوزه در موجود هاي روش و مبانی بر داده علم. پردازد می باال حجم با اطالعات نگهداري و مدیریت سازي، بصري

 داده، علم در. است اطالعات و داده هاي مجموعه از دانش استخراج آن هدف و است شده بنا آمار و ریاضیات کامپیوتر،
 جنبه بین تعادل ایجاد با داده علوم. است اهمیت حائز نیز روشها تئوري درك ابزارها، و ها داده از کاربردي دانش بر عالوه
 عالوه به. نمایند می بندي دسته و تحلیل و تجزیه را داده هاي مجموعه  کامپیوتر، علوم و ریاضیات عملی و نظري هاي
 از مدل ایجاد. پردازد می پیچیده هاي داده مجموعه در الگوها و روابط کشف براي اطالعات تبدیل و توصیف به داده علوم
 مورد واقعی دنیاي مسائل خودکار حل براي میتواند انتزاعی هاي روش و رسمی روشهاي از استفاده با ها داده روي

 .گیرد قرار استفاده
، دانشجویان با بررسی رفتار سیستم هاي کامپیوتري با مدل هاي ریاضی آشنا می  روشهاي صوريمنطق و در گرایش 

شوند. روش هاي صوري، تکنیک هاي طراحی سیستم می باشد که در آن ها اساسا از مدل هاي ریاضی خاص براي 
طراحی، روش هاي صوري  ساختن سیستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري استفاده می شود. بر خالف دیگر سیستم هاي

از برهان هاي ریاضی، اساسا منطق ریاضی، به عنوان مکملی جهت اطمینان به صحت رفتار سیستم طراحی شده، استفاده 
 می کند.
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اي اطالق می گردد که تحصیالت باالتر از کارشناسی را  به طور کلی دوره تحصیالت تکمیلی  رشته علوم کامپیوتر به دوره
 است.  هاي پژوهشی  در راستاي آمادگی براي حضور در عرصه بر میگیرد و مجموعه اي هماهنگ از فعالیتهاي آموزشیدر
کامپیوتر تخصص فزاینده اي دانشجویان کارشناسی ارشد ضمن آگاهی از نظریه علوم کامپیوتر در شاخه اي از علوم     

صیالن حو عملی الزم را کسب می نمایند. بدین ترتیب فارغ الت ند و با انجام پژوهشهاي تخصصی، مهارتهاي علمیمی یاب
 هاي متناظر در دوره کارشناسی  قابلیت هاي الزم را خواهند داشت تا به تعلیم در شاخه

پردازند، یا در سطح باالتر از کارشناسی قادر به کاربرد علوم کامپیوتر در بخش هاي متنوع سازمانی، صنعتی، اجتماعی و ب
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 شند، یا به تحصیالت خود در مقطع دکتري ادامه دهند.اداري با
برنامه دکتري علوم کامپیوتر یک برنامه آموزشی و پژوهشی است و در این  دوره ابداع، نوآوري و گسترش دانش علوم    

کامپیوتر از اهمیت خاص برخوردار بوده و رسالت ویژه دانشجویان را تشکیل می دهد. هدف از  این دوره تربیت 
تخصصینی است که آموزشهاي الزم در علوم کامپیوتر را دیده باشند و در شاخه اي از این رشته مهارت هاي الزم را م

در طی این  ضمن تعمیق در چند درس تخصصی، بتوانند کارهاي پژوهشی در سطح جهانی ارائه نمایند.کسب نموده و 
رسی، ارائه سمینارها و انجام یک پژوهش و ارائه یک رساله با دوره دانشجو با انتخاب گرایش و با گذراندن تعدادي واحد د

 گی الزم جهت تحقیق و تدریس در این رشته را پیدا می نماید.ل علوم کامپیوتر آشنا گشته و آماداصو
 
  ضرورت و اهمیت رشته -4

با توجه به گسترش کاربردهاي علوم کامپیوتر در جنبه هاي گوناگون علمی، صنعتی، اجتمـاعی و اداري ضـرورت تربیـت    
افراد متخصص در همه سطوح آموزش عالی بی تردید وجود دارد. با ایجاد دوره تحصیالت تکمیلی، امکان استفاده مؤثر از 

ربیت نیروي مورد نیاز در زمینه هـاي آموزشـی، تحقیقـاتی و    نیروهاي متخصص موجود در دانشگاههاي کشور در جهت ت
بطور کلی کاربردي فراهم میآید و قدمهاي مؤثري در راستاي تحقق آرمان استقالل و خودکفایی جامعه برداشته می شود. 

ته در هر رشته باعث تقویت و گسترش رشته هاي وابسته با آن می گردد. به همین دلیل رشـ  نظريگسترش زمینه هاي 
علوم کامپیوتر هم شامل این اصل میگردد و گسترش آن در مقاطع تحصیالت تکمیلی عالوه بر عمیق شدن تحقیقات در 
این رشته باعث گسترش زمینه هاي فنی علوم کامپیوتر نیز می گردد و می تواند به گسـترش تکنولـوژي در کشـور نیـز     

 رشـد  سـایر علـوم،   ونگگونـا  هاي در زمینه  از یک سو و ارتقاي سطح دانش کامپییوترپیشرفت علوم امروزه   کمک نماید.
تـوجهی بـه یـک     و بـی  از سوي دیگر، اموري تفکیک ناپذیر هستند دانش پزشکی و شکوفایی اقتصادي پیشرفت ،یصنعت
لـف و  با توجه بـه  وابسـتگی بـین علـوم مخت     همچنین .منجر به ضعف یا دست کم رشد ناسالم دیگري خواهد شد جنبه

ست؛ انیز اساسی  اي رشته هاي میان براي ایجاد و گسترش فعالیت علوم کامپیوتر هاي  نیاز به متخصصین شاخهتکنولوژي  
در دنیـاي امـروز اغلـب نیازمنـد همکـاري گروهـی از        بنیـادین هـاي علمـی    هاي دور، پیشـرفت  چرا که بر خالف گذشته

 هاي گوناگون است. در دانش کارآزموده متخصصین
 
 
 آموختگان هاي دانش نقش و توانایی -5

دانشجویان پس از طی دوره کارشناسی ارشد تخصص هاي الزم در حداقل یکی از زمینه هاي ذکر شده در علوم کامپیوتر 
و یا فراگیري آگاهی هاي الزم در زمینه  انتخابیرا کسب می نمایند. بعالوه، امکان دستیابی به مهارت بیشتر در زمینه 

نیز براي آنان میسر است نهایتاً با انجام یک پایان نامه شرایط براي اکتساب تجربیات تحقیقاتی در زمینه هاي هاي دیگر 
اي نقش موثري در  رشته هاي پژوهشی میان توانند با پیوستن به گروه همچنین مینظري یا کاربردي فراهم می گردد. 

حصیالن قادرند که در امر تدریس در دانشگاهها و مؤسسات بدین ترتیب، فارغ التهاي گوناگون داشته باشند.  زمینه
 آموزش عالی اشتغال ورزند و یا در امور تحقیقاتی، برنامه ریزي و خدماتی در مؤسسات

در این  شدهبا توجه به تبحر کسب  آموزش عالی یا سازمانها و مراکز علمی، صنعتی، اجتماعی و اداري فعالیت نمایند. 
آموختگان  رود دانش بعالوه انتظار می ظاهر شوند. دوره، دانشجویان میتوانند به صورت چشمگیري در بخش صنعتی 
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داشته را هاي مرتبط  هاي علوم کامپیوتر  و رشته ي تحصیل در گرایش ي کارشناسی ارشد آمادگی الزم را براي ادامه دوره
 باشند.

 
توانـایی  ي مقـاطع تحصـیلی و    در همـه  علوم کامپیوتر توانایی تدریس دروس با توجه به  ي دکتري آموختگان دوره دانش

آموختگـان   دانـش  ،بعالوه هیئت علمی  جذب دانشگاه هاي کشور شوند. عضو می توانند بعنوان هاي بنیادین  تولید دانش
وثري در پیشـبرد اهـداف گونـاگون و    توانند نقش م هاي تحقیقاتی و مراکز پژوهشی کشور، می ور در گروهضاین دوره با ح

داراي تفکري خالق و مستقل  تربیت می شـوند کـه    در این دوره افرادي  همچنین  ارتقا سطح علمی کشور داشته باشند.
به روشهاي پیشرفته پژوهش در زمینه علوم کامپیوتر احاطه دارند و لذا  توانایی درك مشکالت علمی جامعه در رابطه بـا  

و  با در نظر داشتن پیشـرفت روزافـزون کشـور    آنها با استفاده از علوم کامپیوتر را دارا می باشند. بنابراین کامپیوتر و حل
ر نهاد هاي علوم کامپیوتر د، نیاز به مشارکت دانش آموختگان دوره هاي دکتري به متخصصان علوم روز دنیا ماحتیاج مبر

 .رسد نظر میبه  اقتصادي و صنعتی کشور ضروري ،علمیبرنامه ریزي 
 
 
 ها و شکل نظام آموزشی طول دوره-6
 

 ي کارشناسی ارشد دوره -الف
 

است. اما در شرایط ویژه، با تصویب شوراي تحصیالت  سال تحصیلی) طول دوره کارشناسی ارشد دو سال (چهار نیم
تعداد کل واحدهاي  تواند از سنوات اضافی استفاده کند. تکمیلی دانشکده و رعایت مقررات مالی دانشگاه، دانشجو می

و یک  واحد خواهد بود 4درس، هر یک به ارزش  5واحد از آن شامل  20واحد است که  28 کارشناسی ارشد دوره
64 واحدي 4 براي هر درس واحد را نیز شامل می شود. 6واحد و پایان نامه به ارزش  2نار به ارزش درس سمی

 ساعت آموزش در یک نیمسال تحصیلی در نظر گرفته شده است. 
 

هوش مصنوعی،   منطق و روشهاي صوري، محاسبات نرم و گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه، 4 در ین رشتهبازنگري ا
 :واحد به قرار زیر می باشد 28علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد دوره  درسی درتعداد واحدهاي . است و داده کاوي

 واحد  12دروس جبرانی حداکثر  .1
 )2واحد (جدول  10براي تمامی گرایشها  تخصصیدروس  .2
 )6الی  3واحد (جدولهاي  12 اختیاريدروس  .3
 واحد 6پایان نامه  .4

 
 باشد:نحوه اخذ این دروس به شرح زیر می 
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واحد مشترك شامل دروس نظریه الگوریتم پیشـرفته   10دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، اصلی س ودر .1
اخـذ   2که مـی بایسـت از جـدول     واحد) است 2واحد) و سمینار (  4واحد) ،  نظریه محاسبه پیشرفته  ( 4(

 .شود
واحد از دروس  4 گردد.می انتخاب  6الی  3جدولهاي  از یکی از واحد درسی  12متشکل از اختیاري دروس  .2

 خارج از گرایش اخذ شود. بایستاختیاري می
می بایست در آغاز اولین نیمسـال تحصـیلی توسـط    در صورت نیاز دروس کمبود (جبرانی) براي هر دانشجو  .3

تعیین گردد و چنانچه با تصـویب گـروه مجـري دانشـجو موظـف بـه       1از جدول تحصیالت تکمیلی  شوراي 
واحـدهاي  تعـداد   به نسبت ییدروس جبرانی باشد حداکثر طول مجاز تحصیل براي چنین دانشجوگذرانیدن 

 واحد می باشد. 12حداکثر سقف دروس جبرانی  اضافه افزایش می یابد.
 

 
دانشجوي کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر می بایست در پایان نیمسال دوم تحصیل اسـتاد راهنمـاي خـود را از بـین     

و بـه   نمـوده موزشی مربوطه انتخاب نماید و با کمک استاد راهنما پروپوزال پایان نامه خـود را تـدوین   اساتید گروه آ
تحت نظـارت اسـتاد   خود را  پژوهشیواحد پایان نامه کار  6لی برساند  و سپس با اخذ یتایید شوراي تحصیالت تکم

ت داوران که منتخب شـوراي تحصـیالت تکمیلـی مـی     ئآغاز  نماید و در انتها از پایان نامه خود در حضور هیراهنما 
 باشد دفاع نماید.  

جهت فراغت از تحصیل، دانشجو موظف به رعایت کلیه آیین نامه هاي مربوط به دوره کارشناسـی ارشـد   در نهایت 
 مصوب شوراي عالی برنامه ریزي است.

 
 دکتري  دوره -ب
 

سال تحصیلی) است. اما در شرایط ویژه، با تصویب شوراي تحصیالت تکمیلی  چهار سال (هشت نیم دکتري هطول دور
 تواند از سنوات اضافی استفاده کند.  دانشکده و رعایت مقررات مالی دانشگاه، دانشجو می

. مـی باشـد  دکتـري   رسالهواحد آن  20واحد آن درسی و  16که  واحد است 36تعداد کل واحدهاي این دوره 
 دوره دکتراي علوم کامپیوتر به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود که در ادامه شرح داده می شوند.
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تاریخ برگزار می شود. حداقل نمـره بـراي    آزمون جامع در آنو  شدهمشخص  ممتحنینبا توافق هیات  آزمونتاریخ 
جامع موفق نباشـد،   آزمونچه دانشجو در زمینه ارزیابی معلومات در نمی باشد. چنا 20از  16جامع  آزمونقبولی در 

جـامع مجـدد فرصـت     آزمونیک نیمسال دیگر به دانشجو براي افزایش معلومات خود و برگزاري  ممتحنین هیات 
در زمینـه ارزیـابی معلومـات دانشـجو      ممتحنـین پایان دوره آموزشی مستلزم تایید هیات خواهد داد. در هر صورت 

 خواهد بود.
 مرحله پژوهشی

مرحله پژوهشی پس از گذراندن موفقیت آمیز مرحله آموزشـی بـا انتخـاب اسـتاد راهنمـا و تـدوین طـرح        
پایان می پذیرد و به مراحل زیر تقسیم مـی  آغاز می شود و با تدوین رساله و دفاع از آن  پژوهشی رساله (پروپوزال)

 شود:
مرحله انتخاب استاد راهنما: دانشجو میبایست از بین اساتید گروه آموزشی مربوطه یک استاد به عنوان استاد  .1

راهنما انتخاب و به شوراي تحصیالت تکمیلی اعالن نماید. دانشجو می تواند استاد راهنماي دوم نیز انتخـاب  
ـ د اساتید راهنما استاد مشاور نیز انتخاب کند. در نموده و با تایی ت راهنمـا  صورت تایید استاد راهنما و یا هیئ

توسط شوراي تحصیالت تکمیلی دانشجو می تواند مرحله پژوهش خود را آغاز نماید. در صورت عدم تاییـد  
اطـالع داده  دانشـجو  علل عدم تایید میبایست بـه   ،شوراي تحصیالت تکمیلیت راهنما توسط ئاستاد و یا هی

نمود و دوباره درخواست تایید استاد راهنما و یا هیئت  را برطرفمی بایست مشکالت قانونی  د و دانشجو شو
 راهنما را به شورا ارائه نماید.

مرحله تدوین طرح پژوهشی رساله (پروپوزال): دانشجو پروپوزال خود را با راهنمـایی اسـتاد راهنمـا تـدوین      .2
پایان نیمسال بعد از آخرین نیمسال دوره آموزشی تحصیلی همراه با نامه تایید استاد راهنما به نموده و قبل از 

موضـوع رسـاله بایـد بـه      معاون تحصیالت تکمیلی جهت طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی ارائه می نماید.
 نحوي انتخاب شود که با گسترش مرزهاي دانش در زمینه علوم کامپیوتر کمک نماید.

ت داوران را یلی به پیشنهاد استاد راهنما، هیئاز طرح پژوهشی رساله (پروپوزال): شوراي تحصیالت تکمدفاع  .3
جهت دفاع از پروپوزال تعیین می نماید. دانشـجو حـداکثر در یـک نیمسـال بعـد از آخـرین نیمسـال دوره        

ـ   را جهت انجام رسا آموزشی الزم است در جلسه دفاع از پروپوزال، ایده پژوهشی خود ت له دکتـري بـه هیئ
داوران ارائه داده و از آن دفاع نماید. هیات داوران طرح پژوهشی پیشنهادي را بررسی می کند و راي خـود  
را مبنی بر تایید یا ارائه فرصت بیشتر به دانشجو براي تکمیل و بارور ساختن ایده پژوهشی اعالم می نمایـد.  

نباشد، هیات داوران یک نیمسال دیگر به دانشـجو بـراي    چناچه دانشجو در زمینه ارائه طرح پژوهشی موفق
کامل ساختن ایده پژوهشی خود فرصت خواهد داد. در هرصورت ثبت موضوع رساله مستلزم تاییـد هیـات   

 داوران خواهد بود.
ت داوران، موضوع رساله دانشجو رسما توسط دانشکده ثبت صورت تایید هیئ در ع رساله دکتري:ثبت موضو .4
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با ثبت موضوع  غاز رسمی مرحله پژوهشی دوره دکتريراهنما و دانشجو رسانده می شود. آهیئت و به اطالع 
 رساله همراه است.

انجام کار پژوهشی: در این مرحله دانشجو کارهاي پژوهشی خود را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده در  .5
، دسـتاوردهاي  هـر نیمسـال    در پایـان   رساله دکتري ادامه می دهد. دانشجو موظـف اسـت  طرح پژوهشی 

 اید.تحصیالت تکمیلی ارائه نمرسیده است به شوراي استاد راهنما طی گزارشی که به تایید پژوهشی خود را 
فرصت مطالعاتی:توصیه می شود دانشجوي دوره دکتري براي کسب تجربه بیشتر و آشنایی با روشهاي نوین  .6

تر و دستاوردهاي پژوهشی و آشنایی با روش تحقیق و سنت هاي پژوهش در گرایشهاي مختلف علوم کامپیو
پژوهشی کشورهاي پیشرفته، فرصت مطالعاتی خود را در یکـی از ایـن کشـورها بگذرانـد. بـراي اسـتفاده از       

سال کار پژوهشی خود را با جدیت انجام داده و نتایج آنهـا را  نیم فرصت مطالعاتی، دانشجو باید حداقل یک 
 داخلی دانشکده ارائه نموده باشد.در سمینارهاي 

رساله تدوین شده توسط دانشجو می بایست  داراي جامعیت باشد بـه نحـوي کـه در زمینـه      دفاع از رساله: .7
پـس از تـدوین رسـاله    تحقیقی که دانشجو انجام داده است  دستاورد قابل مالحظه اي کسب نمـوده باشـد.   

توسط دانشجو، استاد راهنما آمادگی دانشجو را جهت برگزاري مراسم دفاع از رساله همراه با یـک نسـخه از   
براي معاون  ISIرساله و حداقل یک مقاله چاپ شده و یا پذیرفته شده براي چاپ در مجالت داراي نمایه 

رسال می نماید. شـوراي تحصـیالت تکمیلـی،    ، جهت طرح در شوراي تحصیالت تکمیلی ا تحصیالت تکمیلی
رساله و مقاالت را جهت داوري به یکی از اعضاي هیئت علمی خارج از دانشکده ارسال مـی نمایـد. پـس از    
تایید بالمانع بودن دفاع از رساله توسط داور، شوراي تحصیالت تکمیلی، بـه پیشـنهاد اسـتاد راهنمـا، هیـات      

دفاع از رساله در جلسه اي عمـومی بـوده و    از رساله تعیین می نماید. داوران را جهت برگزاري جلسه دفاع
دانشجو به سئواالت هیات داوران  پاسخ می دهد. هیات داوران، جلسه محرمانه خود را به منظور اعالم نظـر  
تشکیل و در مورد تایید یا عدم تایید آن اظهار نظر می نماید. در صورت عدم تایید، هیات داوران در مـورد 

 نحوه ادامه کار دانشجو تصمیم گیري می نماید.
 

در نهایت جهت فراغت از تحصیل، دانشجو موظف به رعایت کلیه آیین نامه هاي مربوط به دوره دکتـري  مصـوب   
 شوراي عالی برنامه ریزي است.

 
 
 هاي کارشناسی ارشد و دکترا دورهشیوه تدوین دروس  -7

و به روز دروس علوم کامپیوتر در دانشگاه هاي معتبر دنیا تدوین  دروس جدیددروس تحصیالت تکمیلی براساس 
شده است. در صورت نیاز به اضافه شدن دروسی به مجموعه این دروس، دروس پیشنهادي می بایست به تایید 

  شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده مجري برسد.
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قبل  در این خصوص سرفصل پیشنهادي شود، متغیر است. آغاز می »ویژه مباحث«با  ها آن عنوان روسی کهسرفصل د

 دانشکده به تصویب برسد. د در شوراي تحصیالت تکمیلی، بایاز ارائه
 
 کارشناسی ارشدشرایط و پذیرش دانشجو در دوره   -8

 پذیرد. وابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت میمطابق ضپذیرش دانشجو 
 
 
 دکتري  و پذیرش دانشجو در دورهشرایط   -9

ي اول عبارت است از پشت سر گذاشتن  گیرد. مرحله هاي دکترا طی دو مرحله انجام می دانشجو در دورهپذیرش 
ي علمی  ي دوم شامل آزمون داخلی دانشگاه تهران و مصاحبه هاي دکتري سازمان سنجش و مرحله آزمون دوره

 است.
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کمبوددروس 1-1جدول شماره 
  ارشد کارشناسیمقطع:                      کلیه گرایشهاعلوم کامپیوتر   رشته:                       

 

ردیف
 پیشنیاز تعداد ساعات تعداد واحد نام درس 

 جمع عملی نظري جمع عملی نظري
 - 48 - 48 3 - 3 منطق 1

 - 64 - 64 4 - 4 ساختمان داده ها 2

 ساختمان داده ها 48 - 48 3 - 3 الگوریتمگراف و  3

 ساختمان داده ها 48 - 48 3 - 3 طراحی الگوریتم 4

 ساختمان داده ها 48 - 48 3 - 3 نظریه محاسبات 5

 ساختمان داده ها 64 - 64 4 - 4 سیستم عامل 6

 - 64 - 64 4 - 4 پایگاه داده ها 7

  384 - 384 24 - 24 جمع کل

 
واحـد   12حـداکثر  بـه گذرانـدن   ملـزم  با نظر شوراي تحصیالت تکمیلی دانشـکده  دوره کارشناسی ارشد دانشجویان 

 .هستنددروس جبرانی 
  



  ١١  
 

 
 
 

       کمبود دروس    2-1 شماره جدول
 دکتري: مقطع                               کلیه گرایشها کامپیوتر علوم  :رشته

ردیف
 

 پیشنیاز تعداد ساعات تعداد واحد نام درس

 جمع عملی نظري جمع عملینظري

 - 64 - 64 4 - 4 نظریه الگوریتم پیشرفته  1

 - 64 - 64 4 - 4 نظریه محاسبه پیشرفته   2

  128 - 128 8 - 8 جمع کل

 
واحد دروس جبرانی  8حداکثر  ملزم به گذراندن دانشجویان دوره دکتري با نظر شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده*

 .هستند.
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    تخصصیجدول دروس   : 2جدول شماره

 مقطع: کارشناسی ارشد                                           گرایشها کلیهعلوم کامپیوتر  رشته:   

ردیف
 پیشنیاز تعداد ساعات تعداد واحد نام درس 

 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 - 64 - 64 4 - 4 نظریه الگوریتم پیشرفته 1

 - 64 - 64 4 - 4   پیشرفته محاسبه نظریه 2

 - 32 - 32 2 - 2 سمینار 3

  160 - 160 10 - 10 جمع کل

 
 تمام گرایشها الزامی است.مقطع کارشناسی ارشد واحد براي تمام دانشجویان  10* گذراندن این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ١٣  
 

  

  اختیاريجدول دروس : 3جدول شماره 
 و دکتري مقطع: کارشناسی ارشد                  محاسبه نظریه و رشته:  علوم کامپیوتر   گرایش: الگوریتم        

واحد و دانشجویان دوره دکتري ملزم به گذراندن حداکثر  12ملزم  به گذراندن حداکثر  کارشناسی ارشددانشجویان  
 واحد درس اختیاري می باشند. 16

 

ردیف
 پیشنیاز تعداد ساعات تعداد واحد نام درس 

  جمع عملی نظري جمع عملی نظري
 - 64 - 64 4 - 4 ترکیبیاتی الگوریتمهاي 1
 - 64 - 64 4 - 4 الگوریتم هاي موازي 2
   پیشرفته محاسبه نظریه 64 - 64 4 - 4 نظریه بازگشت و محاسبه پذیري 3
 - 64 - 64 4 - 4 پیچیدگی محاسبه 4
 پیچیدگی محاسبه 64 - 64 4 - 4 پیچیدگی محاسبه پیشرفته 5
 نظریه الگوریتم پیشرفته 64 - 64 4 - 4 الگوریتم هاي تقریبی 6
 نظریه الگوریتم پیشرفته 64 - 64 4 - 4 الگوریتم هاي تصادفی 7
 - 64 - 64 4 - 4 هندسه محاسباتی 8
 نظریه الگوریتم پیشرفته 64 - 64 4 - 4 بهینه سازي ترکیبیاتی 9

 نظریه الگوریتم پیشرفته 64 - 64 4 - 4 محاسبات مولکولی 10
 - 64 - 64 4 - 4 برنامه سازي منطقی  11
 - 64 - 64 4 - 4 منطق موجهات 12
  64 - 64 4 - 4 نگاري رمزنظریه  13

  64 - 64 4 - 4 گذاري نظریه کد 14

  64 - 64 4 - 4 نظریه پیشرفته و طیفی گراف 15

  64 - 64 4 - 4 بیوانفورماتیک 16

 بیوانفورماتیک 64 - 64 4 - 4 زیست شناسی سامانه اي محاسباتی 17

 بیوانفورماتیک 64 - 64 4 - 4 زیستی هاي داده گسترده تحلیل 18

 - 64 - 64 4 - 4 محاسباتی در ترکیبیات ویژه مباحث 19
 نظریه الگوریتم پیشرفته 64 - 64 4 - 4 مباحث ویژه در نظریه الگوریتم 20
 نظره محاسبه پیشرفته 64 - 64 4 - 4 مباحث ویژه در نظریه محاسبه 21

 - 1344  1344 84  84 جمع کل



  ١۴  
 

اختیاريجدول دروس : 4جدول شماره
 و دکتري کارشناسی ارشدمقطع:                 هوش مصنوعی محاسبات نرم ورشته:  علوم کامپیوترگرایش         

 
واحد و دانشجویان دوره دکتري ملزم به گذراندن حداکثر  12ملزم  به گذراندن حداکثر  کارشناسی ارشددانشجویان  

 واحد درس اختیاري می باشند. 16
 

 
 

ردیف
 پیشنیاز تعداد ساعات تعداد واحد درسنام  

 جمع عملی نظري جمع عملی نظري
 - 64 - 64 4 - 4 هوش مصنوعی پیشرفته 1
 - 64 - 64 4 - 4  ماشین یادگیري 2
 - 64 - 64 4 - 4 پردازش تصویر 3

 - 64 - 64 4 - 4 بینایی ماشین 4
 - 64 - 64 4 - 4 پردازش زبان هاي طبیعی 5
 - 64 - 64 4 - 4 آماري ماشینیادگیري  6
 -   64 - 64 4 - 4 عمیق یادگیري 7
 - 64 - 64 4 - 4 کاوي داده 8

 - 64 - 64 4 - 4 گفتار بازشناسی و پردازش 9
 - 64 - 64 4 - 4 مصنوعی عصبی هاي شبکه 10
 - 64 - 64 4 - 4 محاسباتی اعصاب علوم 11
 - 64 - 64 4 - 4 رباتیک 12

 - 64 - 64 4 - 4 برنامه سازي منطقی  13
  64 - 64 4 - 4 منطق شناختی 14

مدل سازي و پیشگویی ساختار  15
 ماکرومولکول ها

 بیوانفورماتیک 64 - 64 4 - 4

الگوریتمهاي فرااکتشافی در  16
 بیوانفورماتیک

 بیوانفورماتیک 64 - 64 4 - 4

 بیوانفورماتیک 64 - 64 4 - 4 یادگیري ماشین در بیوانفورماتیک 17

 - 64 - 64 4 - 4  مصنوعی هوش در ویژه مباحث 18
  1152  1152 72  72 جمع کل



  ١۵  
 

اختیاريجدول دروس:5جدول شماره 
 و دکتري کارشناسی ارشددر مقطع:       داده کاويرشته:  علوم کامپیوتر    گرایش:                                

 
واحد و دانشجویان دوره دکتري ملزم به گذراندن حداکثر  12ملزم  به گذراندن حداکثر  کارشناسی ارشددانشجویان  

 واحد درس اختیاري می باشند. 16
 
 
 

 

  

ردیف
 پیشنیاز تعداد ساعات تعداد واحد نام درس 

 جمع عملی نظري جمع عملی نظري

 - 64 - 64 4 - 4 ماشین یادگیري 1

 - 64 - 64 4 - 4 آماري ماشین یادگیري 2

 - 64 - 64 4 - 4 یادگیري ریاضیات 3

 نظریه الگوریتم پیشرفته 64 - 64 4 - 4 محدب سازي بهینه 4

 - 64 - 64 4 - 4 داده کاوي 5

 - 64 - 64 4 - 4 ها داده بصري سازي 6

 - 64 - 64 4 - 4 عمیق یادگیري 7

 - 64 - 64 4 - 4 تصادفی فرآیند 8

 - 64 - 64 4 - 4 عاملی چند تمهايسسی 9

 - 64 - 64 4 - 4 هادادهسازي و پردازش مه مدل 10

 - 64 - 64 4 - 4 فازي گیري تصمیم سیستمهاي 11

 نظریه الگوریتم پیشرفته 64 - 64 4 - 4 ترکیبیاتی سازي بهینه 12

 - 64 - 64 4 - 4 مصنوعی عصبی هاي شبکه 13

 - 64 - 64 4 - 4 مباحث ویژه در علوم داده  14

  896 - 896 56 - 56 جمع کل



  ١۶  
 

اختیاريجدول دروس: :6جدول شماره 
 و دکتري کارشناسی ارشدروش هاي  صوري      در مقطع:  منطق و رشته:  علوم کامپیوتر گرایش               

واحد و دانشجویان دوره دکتري ملزم به گذراندن حداکثر  12ملزم  به گذراندن حداکثر   کارشناسی ارشددانشجویان  
 واحد درس اختیاري می باشند. 16

 
 

ردیف
 پیشنیاز تعداد ساعات تعداد واحد نام درس 

 جمععملی نظري جمععملینظري

 - 64 - 64 4 - 4 منطق جبري  1

 نظریه محاسبه پیشرفته 64 - 64 4 - 4 منطق محاسباتی 2
 - 64 - 64 4 - 4 اثبات خودکار 3

 - 64 - 64 4 - 4 شناسی صوريمنطق و معنا  4

توصیف و درست یابی صوري سیستم  5
 ها

4 - 4 64 - 64 - 

 - 64 - 64 4 - 4 برهان نظریه 6

روش هاي جبري و هم جبري در  7
 علوم کامپیوتر

4 - 4 64 - 64 - 

 نظریه محاسبه پیشرفته 64 - 64 4 - 4 محاسبه پذیري  و حساب 8
 پیشرفته محاسبه نظریه 64 - 64 4 - 4 پذیرينظریه بازگشت و محاسبه  9

 - 64 - 64 4 - 4 پیچیدگی محاسبه 10
 پیچیدگی محاسبه 64 - 64 4 - 4 پیچیدگی محاسبه پیشرفته 11
 - 64 - 64 4 - 4 وارسی گر مدل  12
 - 64 - 64 4 - 4 برنامه سازي منطقی  13
 - 64 - 64 4 - 4 منطق موجهات 14
 - 64 - 64 4 - 4 نظریه رسته ها 15
 - 64 - 64 4 - 4 منطق شناختی 16
 - 64 - 64 4 - 4 هوش مصنوعی پیشرفته 17

 - 64 - 64 4 - 4 پردازش زبان هاي طبیعی 18

 - 64 - 64 4 - 4 مصنوعی عصبی هاي شبکه 19

 پیشرفته محاسبه نظریه 64 - 64 4 - 4 مباحث ویژه در روش هاي صوري 20
 پیشرفته محاسبه نظریه 64 - 64 4 - 4 نظریه محاسبهمباحث ویژه در  21

  1408 - 1408 88 - 88 جمع کل



  ١٧  
 

 
 

 
 دروس  سرفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٨  
 

پیشرفتهالگوریتمنظریه درس:فارسینام
  Advanced Theory of Algorithm :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

  نظري واحد 4 واحد: نوع
 تخصصی:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 .الگوریتمی پیشرفته براي حل مسائل سختهاي  هاي نظري و روش مطالعه جنبه
 
  نظري ساعت 64 درس: سرفصل

 
 هاي متنوع) هاي موجود (مثال در کالس بندي مسائل مفاهیم پایه الگوریتم و پیچیدگی محاسباتی، رده -
هاي  مثالاي، پارامتري سازي، کاهش نرخ رشد) به همراه ارائه  چندجمله هاي شبه هاي دقیق حل مسائل سخت (الگوریتم روش -

 متنوع
 جستجوي محلی و انواع آن -
هاي  تقریبی براي مسائل سخت (مثال  هاي تقریبی، الگوریتم هاي تقریبی، رده بندي مسائل از دیدگاه الگوریتم مفاهیم اولیه الگوریتم -

 متنوع)
تصادفی براي مسائل سخت   هاي تصادفی، الگوریتم هاي تصادفی، رده بندي مسائل از دیدگاه الگوریتم مفاهیم اولیه الگوریتم -

 هاي متنوع) (مثال
 اي، محاسبات مولکولی) هاي مکاشفه هاي نوین در حل مسائل سخت (الگوریتم روش -

 
 

 روش ارزیابی:
 

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
 ٪20  ٪40هاي نوشتاري آزمون 20٪ 20٪

 -عملکردي 
 

 :منابع
1. J. Hromkovic, Algorithms for Hard Problems, Springer, 2001.  
2. T. H. Corman, C. E. Lisersion, and R.L. Rinest, Introduction to Algorithms, MIT Press, 2009.  
3. E. Tardos and J. Kleinberg, Algorithm Design, Pearson, 2006.  

  



  ١٩  
 

نظریه محاسبه پیشرفتهدرس:فارسینام
 Advanced Theory of Computation :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 ندارد: پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 هاي محاسباتی متفاوت. آوردن مهارت بیشتر در منطق و مدلدست  پذیري و به یادگیري مسائل پیشرفته در محاسبه

 
 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 پذیر ها و توابع محاسبه برنامه -
 مقدماتی، ترکیب و بازگشت-ماکروها، توابع بازگشتی -
 مقدماتی و سور محدود-هاي بازگشتی ، گزارهPRCطبقات  -
 سازي کمینه -
 اعداد گودل  -
 ي توقف مسأله -
 شاپیرو-ثابت و رایس و رایس ي بازگشت، نقطه )، قضیهs-m-nي پارامتر ( پذیر، قضیه شمارش بازگشتیهاي  مجموعه -
 ها ها و بازنمایش عدديِ آن ي رشته محاسبه -
 Post-Turingهاي  برنامه -
 Semi-Thueفراروندها و گرامرها، فراروندهاي  -
 Postي تناظر مسأله -
 Quantificationي  نظریه -
 پذیري ي هربراند، فشردگی و شمارش معناشناسی، قضیهها،  زبان منطق گزاره -
 قضایاي ناتمامیت گودل -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  %0 %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1. M. D. Davis, R. Sigal, and E.J. Weynuker, Computability, Complexity and languages, Academic 
press, 1994. 

2. H. Rogers, Theory of Recursive Functions and Effective Computability, MIT Press, 1987. 
 

  



  ٢٠  
 

الگوریتمهاي ترکیبیاتی:درسفارسینام
 Combinatorial Algorithms :درس انگلیسی نام

         4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
ان ها  ییو رتبه گشا يرتبه گذار د،یتول يهدف از ارائه این درس آشنائی دانشجویان با اشیاء ترکیبیاتی و الگوریتمهاي است که برا

شوند، و  یآشنا م زیمربوطه ن یقاتیالگوریتمها با موضوعات تحق  نیعالوه بر مشاهده ا انیدرس دانشجو نی. در اشودیاستفاده م
 .نندیبیم  زیرا ن یقاتیتحق گریها در حل مسائل د تمیالگور نیااستفاده از  يکاربردها

 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
 ترکیبیاتیاشیا و  الگوریتمهاي  مقدمه اي بر ساختارها، -
 مفاهیم تولید، رتبه گذاري و رتبه گشایی اشیاء ترکیبیاتی -
 تولید زیر مجموعه ها در ترتیب قاموسی و گري کد -
 عضوي در ترتیب قاموسی، عکس قاموسی  و حداقل تغییر kتولید زیر مجموعه هاي  -
 تولید جایگشتها در ترتیب قاموسی و حداقل تغییر -
تایی یک   nو تولید، رتبه گذاري و رتبه گشایی همه افراز هاي یک مجموعه و افراز هاي  افراز اعداد، اعداد بل و استرلیگ -

 مجموعه 
 درختان برچسب دار و خانواده کاتلن -
الگوریتمهاي برگشت به عقب و شاخه و حد  براي تولید اشیاء ترکیبیاتی و حل مسائل ترکیبیاتی مانند یافتن  کلیک گراف،  -

 گرد کوله پشتی و فروشنده دوره
 الگوریتمهاي مکاشفه اي براي تولید اشیاء و حل مسائل ترکیبیاتی مانند افراز گراف ها و سیستم هاي سه تایی اشتاینر -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. D.L. Kreher and D.R. Stinson, Combinatorial Algorithms, generation, enumeration and search, CRC 

Press, New York, 2001. 
2. D. E. Knuth, The Art of Computer Programming, vol. 4: Combinatorial Algorithm, Addison Wesley, 

New York, 2011. 
3. H.S. Wilf, Combinatorial Algorithms: An updates, Academic Press, 1989. 

  



  ٢١  
 

هاي موازيالگوریتمدرس: فارسینام
 Parallel Algorithms :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
  نظري واحد 4 واحد: نوع
 اختیاري :  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
      ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 سازي آنها هاي پیاده هاي موازي و تکنولوژي هاي نظري و عملی الگوریتم مطالعه جنبه
 
  نظري ساعت 64 درس: سرفصل

 
 هاي محاسباتی آنها اي) و مدل هاي موازي (حافظه مشترك و اتصال شبکه معماري -
 هاي موازي هاي بیان و تحلیل الگوریتم روش -
 ها و محاسبه مجموع) پایه (انتشار دادههاي موازي  الگوریتم -
امین کوچکترین عدد، ضرب ماتریسی، مسائل -kسازي، انتخاب  هاي موازي براي حل مسائل مختلف (جستجو، ادغام، مرتب الگوریتم -

 گراف و غیره)
 هاي موازي برخط الگوریتم -
 هاي موازي بندي مسائل از دیدگاه الگوریتم دهر -
 .CUDAهاي موازي در  سازي عملی الگوریتم و پیاده CUDAنویسی  گرافیکی، چارچوب برنامههاي  آشنایی با معماري کارت -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
 ٪20  ٪40هاي نوشتاري آزمون 20٪ 20٪

 -عملکردي 
 

 :منابع
1. S. G. Akl, The Design and Analysis of Parallel Algorithms, Prentice Hall, 1989. 
2. B. Parhami, Introduction to Parallel Processing: Algorithms and Architectures, Plenum Press, 

.2000  
3. F.T. Leighton, Introduction to Parallel Algorithms and Architectures: Arrays, Trees, Hypercubes, 

Morgan Kaufmann, 1992.  
4. J. Sanders and E. Kandrot, CUDA by Example, Addison-Wesley, 2010. 

 
 
 

  



  ٢٢  
 

پذیرينظریه بازگشت و محاسبهدرس:فارسینام
 Recursion Theory and Computability :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 نظریه محاسبه پیشرفته: پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 دهد.  ي پیشرفته را ادامه می ي محاسبه ي علوم کامپیوتر و نظریه نحو مبسوطی، مباحث ارائه شده در دروس نظریه  این درس به

 
 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 هاي محاسباتی متنوع (مانند مدل تورینگ، دیویس و...) پذیر توسط مدل هاي محاسبه خصوصیات توابع و مجموعه -
 پذیر) هاي بازگشتی (تصمیم پذیر و مجموعه شمارش هاي بازگشتی ی، مجموعهتوابع بازگشتی جزئ -
 هاي مختلف آن ثابت و تعمیم ي نقطه قضیه -
 هاي مولد و خالق ها، مجموعه هاي کامل، یکریختی بین مجموعه مجموعه -
 ثابت ي نقطه شاپیرو، بازگشت و معادل بودن آن با قضیه-قضایاي رایس -
 توابع بازگشتی ي ارتباط بین منطق و نظریه -
 ي توابع بازگشتی ي اطالعات الگوریتمیِ کولموگوروف و ارباط آن با نظریه نظریه -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  %0 %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- S. B. Cooper, Computability Theory, Chapman and Hall, 2000. 
2- M. Machtey and P. Young, An introduction to the General Theory of Algorithms, North-Holland 

Publisher Co., 1978. 
3. H. Rogers, Theory of Recursive Functions and Effective Computability, MIT Press, 1987. 

 
 
 
 
 

  



  ٢٣  
 

پیچیدگی محاسبهدرس:فارسینام
 Computational Complexity :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد: پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 ها. ي محاسبه و ارتباط بین آن هاي محاسباتیِ پایه در نظریه کالسیادگیري برخی 

 
 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 هاي تورینگ  ها، ماشین ي تصمیم و زبان مقدمات: مسأله -
 ها پیچیدگیِ زمانی براي محاسبه، پیچیدگی فضایی براي محاسبه و قضایاي تسریع براي آن -
 ها ي آن و مقایسههاي پیچیدگی مرتبط با زمان و فضا  کالس -
   Landerي  ، قضیه P ،NP ،PSPACE ،CoNPهاي  کالس -
 اي ماشین تورینگ تناوبی و هیرارکی چندجمله -
 Cook-Levinي  : قضیهNP-Completeاي و مسائل  پذیريِ چندجمله تقلیل -
   NP-Completeي  بیان چند مسأله -
 Savitchي  پیچیدگیِ فضاي غیر قطعی، قضیه -
 هاي دونفره و بازي PSPACE-Complete  ،TQBFمسائل  -
-  

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  %0 %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1. C. Papadimitriou, Computational Complexity, Addison-Wesley, 1994. 
2. M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation, PWS Publishing Co., 2005. 

 
 
 

 
  



  ٢۴  
 

پیشرفتهپیچیدگی محاسبهدرس:فارسینام
 Advanced Computational Complexity :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 پیچیدگی محاسبه: پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 هاي محاسباتیِ احتماالتی و تقریبی. یادگیري برخی کالس

 
 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 ZPPو  PP ،BPP ،RP ،CoRPهاي پیچیدگیِ  هاي تصادفی و کالس الگوریتم -
 هاي قطعی و غیرقطعی احتماالتی و کالسهاي  ارتباط بین کالس -
 APX، کالس FPTASو  PTASهاي تقریبی،  الگوریتم -
 Hoastad ،#P-Completenessي  ) و قضیهPCPپذیر احتمالی ( هاي تطبیق اثبات -
 P-Completenessو  NC، کالس PRAMپردازش موازي، مدارها و مدل  -
 پیچیدگیِ ارتباطات -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  %0 %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- C. Papadimitriou, Computational Complexity, Addison-Wesley, 1994. 
2- M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation, PWS Publishing Co., 2005. 

 
 
 
 
 

  



  ٢۵  
 

هاي تقریبیالگوریتمدرس:فارسینام
 Approximation Algorithms :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
  نظري واحد 4 واحد: نوع
 اختیاري :  درس نوع

 نظریه الگوریتم پیشرفته :پیشنیاز
      ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

الگوریتمهاي تقریبی بر روش انتخاب براي حمله به مسایل رام نشدنی بهینه سازي ترکیبیاتی بنا شده اند. در این درس مروري بر 
تکنیکهاي مهم این زمینه می کنیم و با بررسی این تکنیکها دانشجو آمادگی الزم را  براي طراحی الگوریتمهاي تقریبی و براي ورود 

 و  به کار گیري این الگوریتمها در زمینه هاي دیگر پژوهشی به دست خواهد آورد. به پژوهش در این زمینه
 
  نظري ساعت 64 درس: سرفصل

 مفاهیم اولیه تقریب -
 تقریبی الگوریتم یک ارزشیابی و معیارهاي  هاي تقریبی انواع الگوریتم -
برش، پوشش مجموعه اي و -K   فروشنده دوره گرد،  کوله پشتی، پوشش راسی ،مانند براي مسائل سخت  هاي تقریبی الگوریتم -

 مساله بسته بندي 
 کوتاه ترین ابر رشته -
 هاي تقریبی پیچیدگی الگوریتم -
 هاي تقریبی بندي مسائل از دیدگاه الگوریتم رده -
 آن نتایج برخی و LP دوگانی -
 هاي آن. ناپذیري و مثال تقریب -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه هاي نهاییآزمون  میان ترم ارزشیابی مستمر

 ٪20  ٪40هاي نوشتاري آزمون 20٪ 20٪
 -عملکردي 

 
 :منابع

1. V. Vazirani. Approximation Algorithms. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2001.  
2. J. Hromkovic, Algorithms for Hard Problems, Springer-Verlag Berlin Heidlberg, 2001. 
3. D. P. Williamson and D. B. Shmoys, The Design of Approximation Algorithms, Cambridge 

University Press, 2010. 
 

 
  



  ٢۶  
 

هاي تصادفی: الگوریتمدرسفارسینام
 Randomized Algorithms :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
  نظري واحد 4 واحد: نوع
 اختیاري :  درس نوع

 نظریه الگوریتم پیشرفته :پیشنیاز
      ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 هاي تصادفی  هاي نظري و کاربردي الگوریتم مطالعه جنبه
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
 هاي تصادفی هاي طراحی الگوریتم پارادایم -
 ابزارهاي مورد نیاز شامل مبانی احتمال -
 پیچیدگی تصادفیهاي  مدل محاسباتی و کالس -
 هاي تصادفی متغیر -
 هاي مارکوف و پیمایش تصادفی زنجیر -
 هاي احتمالی و احتمال شرطی روش -
 برداري و انحراف ها و نمونه هاي مبتنی بر نظریه بازي روش -
 هاي جبري روش -
 ساختارهاي تصادفی داده -
 هاي تصادفی. هاي الگوریتم کاربرد -

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ٪20  ٪40هاي نوشتاري آزمون 20٪ 20٪
 -عملکردي 

 
 :منابع

1. R. Motwani, P. Raghavan, Randomized Algorithms, Cambridge University Press, 1995.  
2. J. Hromkovic, Algorithms for Hard Problems, Springer-Verlag Berlin Heidlberg, 2001.  

 
 
 

  



  ٢٧  
 

هندسه محاسباتیدرس: فارسینام
 Computational Geometry :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

  نظري واحد 4 واحد: نوع
 اختیاري :  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
      ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 هاي نظري و کاربردي هندسه محاسباتی مطالعه جنبه
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
 خط، چندضلعی و چند وجهی در فضاي چندبعدي هندسی اشیاء هندسی مانند نقطه، خط، پاره -
 سازي و نمایش اشیاء هندسی مدل -
 ها خط تقاطع پاره -
 ها صفحه اشتراك نیم -
 پوش محدب -
 نمودار ورنوي -
 بندي دلونی مثلث -
 جستجوي بازه -
 و جستجوي اشیاء هندسی یابی ساختارهاي هندسی براي مکان داده -
 ریزي حرکت برنامه -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

 ٪20  ٪40هاي نوشتاري آزمون 20٪ 20٪
 -عملکردي 

 
 :منابع

1. M .deBerg, O. Cheong, M. van Kreveld, and M. Overmars, Computational Geometry, Springer, 
2010  

 
 

  



  ٢٨  
 

بهینه سازي ترکیبیاتی:درسفارسینام
 Combinatorial Optimization :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 نظریه الگوریتم پیشرفته  :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
بهینه سازي ترکیبیاتی، مفاهیم، مسایل و روشهاي آن است. دانشجویان در پایـان درس تـا حـد خـوبی بـا       هدف در این درس آشنایی با 

 زمینه هاي پژوهشی مرتبط آشنا خواهند شد.
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 معرفی مسایل و الگوریتمها  -
 درختها و مسیرهاي بهینه: درخت فراگیر مینیمم، کوتاهترین مسیر  -
برش مینیمم و کاربردهاي آن، مساله برش کمینه در گرافهاي -مساله جریان بیشینه: جریان در شبکه ها، مساله جریان ماکسیمم -

 بدون جهت  
 جریان با هزینه کمینه: الگوریتم هاي اولیه و دوگان -
 جومن-بیشینه، تطابق کامل با کمترین وزن، دوگانی هندسی و الگوریتم ویلیامسونتطابق بهینه: تطابق  -
 چندگوناي صحیح: پوش محدب، تک مدولی بودن کامل، حل مساله برنامه ریزي صحیح مربوطه -
 مساله فروشنده دوره گرد: الگوریتمهاي مکاشفه اي، کرانهاي پایین، انشعاب و حد -
 اشتراك مشبکه ها ي وزندار و کاربرد آن، مشبکه ها: الگوریتمهاي آزمندانه، -
 پیچیدگی محاسبات، مسایل پی و ان پی  -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. W.J. Cook, W.H.Cunningham, W.R. Pulleyblank, and A. Schrijver, Combinatorial Optimization, 

John Wiley and Sons, 1998. 
2. A. Schrijver, Combinatorial Optimization, Springer, 2003. 
3. B. Korte and J. Vygen, Combinatorial Optimization: Theory and applications, 3rd ed., Springer, 

2006. 
 
 



  ٢٩  
 

محاسبات مولکولی                                   درس:فارسینام
 DNA Computing :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 نظریه الگوریتم پیشرفته:  پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
این درس آشنایی دانشجویان با  روشهاي حل غیر کالسیک مسائل می باشد و خواهند آموخت که با استفاده از روشهاي  هدف از

 زیستی چگونه می توان مسائل سخت را حل نمود.
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 مقدمه بر محاسبات مولکولی -
 مبانی زیست مولکولی -
 عملیات مجاز مولکولی -
 آزمایش آدلمن -
 NPالگوریتم هاي مولکولی براي حل مسئله هاي  -
 الگوریتم هاي مولکولی مدارهاي هامیلتونی و فروشنده دوره گرد -
 الگوریتم هاي مولکولی براي مسئله کوتاه ترین مسیر -
 پتانسیل محاسبات مدل هاي مولکولی -
 مدل سازي حافظه -
 الگوریتم هاي مولکولی عملگردهاي منطقی و محاسباتی -
 الگوریتم هاي برنامه سازي پویا  بر روي رایانه هاي مولکولیاجزاء  -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1. G. Paun, G. Kozenberg, and A. Salomaa, DNA Computing, New Computing Paradigms, Springer, 
1998. 

2. M. Amos, Theoretical and Experimental DNA Computation, Springer, Berlin, 2005. 
 
 

  



  ٣٠  
 

سازي منطقیبرنامه:درسفارسینام
 Logic Programming :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 .Coq و   Prologهاي منطقی مثل  نویسی مبتنی بر روش هاي برنامه آشنایی دانشجو با زبان

 
 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 ،Declarative Programmingنویسی توصیفی  پارادایم برنامه -
   ،Coqدر  ستهایل، Coqسازي منطقی  زبان برنامه  -
 ،Coqعامل هوشمند در  کیدانش براي  گاهیپا یطراح -
 Backtracking and Unificationروش  -
 سازي استقرایی منطقی برنامه -
 سازي چندعاملی شناختی برنامه -
 سازي چندعاملی منطقی برنامه -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه نهاییآزمون هاي  میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  20%0 %40آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- M. Bramer, Logic Programming with Prolog, Springer, 2005. 
2- N. C. Rowe, Artificial Intelligence through Prolog, 1988. 
3- N. Lavrace and S. Dzeroski, Inductive Logic Programming, 1993. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ٣١  
 

منطق موجهات:درسفارسینام
 Modal Logic :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
پذیري در  ي مسائل تصمیم هاي کریپکی، مطالعه ي مدل اي، بررسی ساختارهاي وجهی نرمال، مطالعه ي ساختارهاي رابطه مطالعه
 اول. پذیري در منطق مرتبه پذیر در زبان وجهی و ارتباط آن با تعریف هاي وجهی و بررسی ساختارهاي تعریف منطق

 
 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 هاي وجهی، زبان -
 حو و معناي زبان،ن -
 اي،  هاي رابطه ساخت -
 سازي و تناظر، شبیه2 -
 Sahlqvistتئوري تناظرِ  -
 ها،   پذیري آن ها و تعریف قاب -
 هاي کامل،   هاي وجهی نرمال و تئوري منطق -
 سازي، دوگان -
 هاي عمومی. قاب -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  0% %50آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- M. de Rijke and Y. Venema, Modal Logic, Patrick Blackburn, Cambrisge University Press, 
2002. 

2- A. Chagrov and M. Zakharyaschev, Modal Logic, Clarendon Press, Oxford, 1997. 
 

 
 

  



  ٣٢  
 

نظریه رمزنگاري:درسفارسینام
 Theory of Cryptography :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري : درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد :  تکمیلی آموزش
 :درس هدف

پیشرفته رمزنگاري و نحوه تحلیل سیستمهاي مختلف رمز و مباحـث نظـري مربوطـه    روشهاي کالسیک و  هدف در این درس آشنایی با 
 است. دانشجویان در پایان درس تا حد خوبی با زمینه هاي پژوهشی رمزنگاري آشنا شده ، آماده ورود به مرحله پژوهش هستند.

  نظري ساعت 64: درس سرفصل
سیستمهاي رمزنگاري کالسیک: معرفی برخی سیستمهاي رمزنگاري ساده: رمزانتقالی، رمز جایگزینی، رمز آفین (همگر)، رمز ویژنر،  -

رمز هیل، رمز جایگشتی، رمز جریانی، تحلیل رمزها: تحلیل رمز آفین، تحلیل رمز جایگزینی، تحلیل رمز ویژنر، تحلیل رمز هیل، 
 . LFSRتحلیل رمز جریانی 

 معرفی، نظریه احتماالت مقدماتی، راز مانی کامل، آنتروپی، کدگشایی هافمن،  :یه شانن قض -
، رمزگذاري پیشرفته DES، تحلیل DESرمزهاي بلوکی و رمزگذاري پیشرفته استاندارد، رمزگذاري داده اي استاندارد: معرفی  -

 کیده ساز ، رمزنگاري با استفاده از توابع چ AES ، تحلیل AESاستاندارد: معرفی 
: مقدمه اي بر رمزنگاري کلید عمومی، الگوریتم اقلیدسـی، قضـیه باقیمانـده چینـی، الگوریتمهـاي      RSAرمزنگاري کلید عمومی  -

رابـین،  -استراسـن، الگـوریتم میلـر   -،  نمادهاي لژاندر و ژاکوبی، الگوریتم سـلوي RSAتولید اعداد اول بزرگ،  سیستم رمزنگاري 
، الگـوریتم جـذر   Rho، الگوریتم هـرس کـردن   p-1، الگوریتمهاي تجزیه اعداد: الگوریتم هرس کردن nریشه هاي دوم به پیمانه 

، رمزگشایی توان، حمله رمزگشایی توان و قانون وینر، سیسـتم  RSAتصادفی دیکسن، تجزیه اعداد در عمل، حمله هاي دیگر به 
 رمز رابین، امنیت سیستم رمز رابین، 

 سیستم رمز الجمال، الگوریتمهاي مساله لگاریتم گسستهمساله لگاریتم گسسته:  -
 امضاهاي دیجیتالی و اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی  -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. D. B. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, Third Edition, 2005. 
2. J. Katz, Introduction to Modern Cryptography: Principles and Protocols, Chapman & Hall/CRC 

Cryptography and Network Security Series , 2007. 
 

  



  ٣٣  
 

نظریه کدگذاريدرس:فارسینام
   Coding Theory  :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

دانشجویان با نظریه کدگذاري و مسایل اساسی آن است. همچنین در این درس هدف از ارائه این درس آشنائی دانشجویان با 
 ترکیبیاتی مانند طرحهاي ترکیبیاتی نیز آشنا می شوند.  ارتباطهاي شناخته شده بین کدها و اشیاء

 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
 میدانهاي متناهی و ساختار آنها، چندجمله ایهاي مینیمال -
 کدهاي خطی، ماتریسهاي مولد و زوج آزمایی، هم ارزي، کدگذاري و کدگشایی -
 وارشامف-اصلی نظریه کدگذاري، کرانهاي پایین کره پوشانی، گیلبرتمساله  -
 MDSکدهاي کامل، کدهاي همینگ، گولی و  -
 LPپالتکین، گریسمر و  کرانهاي سینگلتن، -
 کدهاي غیر خطی، کدهاي ماتریس آدامار، پریپاراتا، کرداك -
 مولر، کدهاي زیرمیدان-کدهاي ریدرابینسون، -کد نوردستورم -
 چندجمله ایهاي مولد، ماتریسهاي مولد و زوج آزماییکدهاي دوري،  -
 سولومون، کدهاي مانده مربعی-، کدهاي ریدBCHکدهاي  -
 سولومون تعمیم یافته، کدهاي تناوبگر، کدهاي گوپا-کدهاي رید -
 توزیع هاي وزن، معادالت مک ویلیمز، گشتاور توان پلس، چندجمله اي گلیسون -
 هاي تقارنمتسون، کد-طرحها و کدها، قضیه اسموس -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 
 

 :منابع
1. S. Ling and Ch. Xing, Coding Theory; A First Course, Cambridge University Press, 2004. 
2. V. Pless, Introduction to the Theory of Error Correcting Codes, 2nd ed., John Wiley & Sons, 

1989. 
 

  



  ٣۴  
 

گرافطیفینظریه پیشرفته و :درسفارسینام
 : Advanced and Algebraic Graph Theory درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
   اختیاري: درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

نظریه جبري گراف، بخصوص کاربردهاي جبري مباحث پیشرفته در نظریه گراف و  هدف از ارائه این درس آشنائی دانشجویان با
 خطی و قضایاي مربوط به این موضوع در نظریه گراف است.

  نظري ساعت 64: درس سرفصل
همندي گرافها, عدد همبندي گراف, افراز گوشی گرافها, الگوریتم  یالها و راسهاي برشی, زیرگراف، اتومورفیسم، همومورفیسم،گراف:  -

 هاي جستجوي درختی.
 گرافهاي مسطح: دوگان یک گراف مسطح، قضیه اویلر، نشاندن مسطح گرافها, قضیه کوراتوفسکی، نشاندن گرافها بر رویه ها -
اف, کمر گراف و عدد رنگی, گرافهاي تام، رنگ آمیزي لیستی، چند جمله اي رنگی گراف، رنگ آمیزي نقشه، رنگ آمیزي راسی گر -

 قضیه چهار رنگ، رنگ آمیزي لیستی گرافهاي مسطح، حدس هادویگر.
یتم اگرواري، تطابق در گراف: تطابق در گرافهاي دوبخشی، تطابق کامل در گراف، قضیه تات، الگوریتم جستجوي مسیر افزوده، الگور -

 الگوریتم ادموند.
 گرافهاي دوري، گرافهاي جانسون، گرافهاي خطی. -
نظریه ماتریسها: ماتریسهاي مجاورت و وقوعی گرافها، طیف یک گراف، رتبه ماتریس متقارن و رتبه گراف، قضیه فروبنیوس، مقادیر  -

 ویژه گرافهاي خاص: گرافهاي منظم و مقادیر ویژه آنها: قضیه هافمن، ماتریسهاي دوري، مقادیر ویژه گرافهاي دوري 
و گرافهاي خطی، دورها و برشها، درختهاي فراگیر و ساختمان وابسته به آنها، قضیه جبر خطی و نظریه گراف: گرافهاي منظم  -

 درخت، بسط دترمینان.-ماتریس
 نسر، گرافهاي دوبخشیکقضیه اینترلیس: افرازهاي مساوي، طیف گرافهاي  -
 ماتریس الپالس گراف: طیف ماتریس الپالس، انرژي ماتریس الپالس، همبندي گراف. -
اشتراکی  آرایه هاي اشتراکی آنها، آرایه انتقالی، یال انتقالی، گرافهاي متقارن، گرافهاي فاصله انتقالی و -فهاي راسنظم و تقارن: گرا -

 تطابق ها. ممکن، 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 :منابع

1. N. Biggs, Algebraic Graph Theory, Cambridge University Press, 1993. 
2. A. Bondy and M.R. Murty, Graph theory with applications. London: Macmillan, 1976. 
3. Ch. Williamson, Spectral graph theory, expanders, and Ramanujan graphs. University of 

Washington, 2014. 
4. M. Ch. Golumbi, Algorithmic graph theory and perfect graphs. Elsevier, 2004.  
5. D. Cvetkovic, M. Doob and H. Sachs, Spectra of Graphs, Johann Ambrosius Barth, 1995. 

 
  



  ٣۵  
 

بیوانفورماتیکدرس: فارسینام
 Bioinformatics :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
درس  نیا انیبه کار رفته در آن است. در پا یو اصول اساس کیوانفورماتیدانش ب خچهیو تار فیدانشجو با تعر ییدرس، آشنا نیهدف از ا
 هفنگی سیربر با کند.یم دایوجود دارد پ کیوانفورماتیمختلف دانش ب يهانهیکه در زم ییهاکیتکن نیتراز مهم یتصور کل کیدانشجو 

 شد. هنداخو شناآ نشدا زمردر  تموضوعا با ننشجویادا ،مینهز یندر ا هشد پچا تمقاال
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

دو  قنطباا ،یکیژبیولو يهاداده هپایگا ،یکیژبیولو يلیهااتو زيساهخیرو ذ آوريجمع بر وريماتیک: مررنفوایخچه بیورتا ومقدمه  -
(همولوژي و مشابه  يلیهااتو دننمو اپید و جستجو، یکی با همدیگرژلی بیولواچند تو قنطباا ،با همدیگر یکیژلی بیولواتو

BLAST ،(نتیکژفیلو يپیشگوئیها  
 یکیژثانویه بیولو يهاداده هپایگا -
 هاي دانش بنیانپایگاه داده -
 يهادادهو  نسرطا يشبکهها يهاداده، سیگنالینگ يشبکهها يهاداده، تئینوپر-تئینوپر برهمکنش يشبکهها يهاداده -

 تنظیمی يشبکهها
 )Next generation sequencingنسل جدید ( DNAیابی تعیین ساختار ژنوم و توالی -
 RNA-seq يهاداده نالیزآ -
 آن به طمربو يهاداده نالیزوآ واريمیکر -
 يمغز يشبکههاو  ژيسینتتیک بیولو، ژيسیستم بیولووژیکی، بیول يبر شبکهها ايمقدمه -
 سیدر وژهپرو  ماتیکرنفوابیو جدید تمقاال هفتگی سیربر و ورمر -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 :منابع

1. J. Pevsner, Bioinformatics and Functional Genomics. Wiley, 2015. 
2. P. Pevzner and R. Shamir, Bioinformatics for Biologists. Cambridge University Press, 2011. 
3. J.J. Ramsden, Bioinformatics: An Introduction. Springer Netherlands, 2012.  



  ٣۶  
 

اي محاسباتیشناسی سامانهزیست: درسفارسینام
  Computational Systems Biology :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 باشد. هاي زیستی میسازي و تحلیل شبکهسازي، شبیههاي مختلف محاسباتی و ریاضی به منظور مدلهدف از این درس، ارائه روش

 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 شناسیهاي سیستمی در زیستروش -
 شناسیهاي واکنشی در زیستاصول شبکه -
 سازيسازي و شبیههاي مدلروش -
 هاي توپولوژیکیروش -
 هاي آماريروش -
 هاي تصادفیروش -
 معادالت دیفرانسیل خطی و غیر خطی -
 هاي پویاسیستم -
 تحلیل سیستمی -
 کاهش پیچیدگی -
 پایداري -
 تخمین و شناسایی -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. B. Palsson, Systems Biology. Cambridge University Press, 2015. 
2. E. Klipp, et al., Systems Biology: A Textbook. Wiley, 2016. 
3. E. Klipp, et al., Systems Biology in Practice: Concepts, Implementation and Application. Wiley, 

2008. 
  



  ٣٧  
 

هاي زیستیتحلیل گسترده دادهدرس: فارسینام
 High-throughput Biological Data  :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 هاي واقعی زیستی است.نویسی در بیوانفورماتیک و افزایش مهارت آنان در آنالیز دادهبه برنامههدف از این درس، تسلط دانشجویان 

 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 Rزبان برنامه نویسی  -
 BioConductorو  Rهاي کتابخانه -
 )Microarray(ها هاي بیان ژن حاصل از ریزآرایهتحلیل داده -
 )Next Generation Sequencing(یابی نسل جدید هاي توالینگاشت داده -
 RNAیابی هاي توالیتحلیل داده -
 DNAهاي متیالسیون تحلیل داده -
 هاي تغییرات هیستونی و الحاق فاکتورهاي رونویسیتحلیل داده -
 نمودارسازي و ارائه تصویري -
 Rدار بودن نتایج در آزمون معنی -
 خطا و استنباط نادرست در تحلیل -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم مستمرارزشیابی 

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. X. Wang, Next Generation Sequencing Data Analysis. Taylor & Francis, 2016. 
2. M.J. Crawley, The R Book. Wiley, 2012. 
3. R.C. Team, An Introduction to R. Samurai Media Limited, 2015. 
 
  



  ٣٨  
 

محاسباتیدرترکیبیات ویژهمباحث: درسفارسینام
 Special Topics in Combinatorics :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

  نظري احدو 4: واحد نوع

 اختیاري:  درس نوع
 - :پیشنیاز
       ندارد    دارد :  تکمیلی آموزش

 
 : درس هدف

 
 .ترکیبیات درآشنایی دانشجو با موضوعات پژوهشی روز 

 
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
داده می شود و پس از بررسی توسط استاد مربوطه به بخش  قرار است ارائه شود،سال تحصیلی که  نیم قبل از   ،سرفصل  این درس -

پس از تصویب در شوراي تحصیالت در بخش جهت تصویب به شوراي تحصیالت تکمیلی ارجاع داده می شود. سر فصل درس 
 سال مربوطه جهت رویت دانشجویان اعالن خواهد شد. تکمیلی دانشکده و پیش از انتخاب واحد نیم

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه هاي نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 : منابع
 سر فصل درس. مباحث با متناسب به روز  علمی مقاالت و کتابها

 
 

  



  ٣٩  
 

نظریه الگوریتمدرویژه: مباحثدرسفارسینام
  Special Topics in Algorithms :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
  نظري احدو 4: واحد نوع
 اختیاري:  درس نوع

 نظریه الگوریتم پیشرفته :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 
 : درس هدف

 
 .نظریه الگوریتم درآشنایی دانشجو با موضوعات پژوهشی روز 

 
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
و پس از بررسی  داده می شودتوسط استاد مربوطه به بخش  قرار است ارائه شود،سال تحصیلی که  نیم قبل از   ،درسسرفصل  این  -

پس از تصویب در شوراي تحصیالت در بخش جهت تصویب به شوراي تحصیالت تکمیلی ارجاع داده می شود. سر فصل درس 
 جهت رویت دانشجویان اعالن خواهد شد.سال مربوطه  تکمیلی دانشکده و پیش از انتخاب واحد نیم

 
 

 روش ارزیابی:
 

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 : منابع
 .درسسر فصل  مباحث با متناسب به روز  علمی مقاالت و کتابها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ۴٠  
 

درنظریه محاسبهویژهمباحث: درسفارسینام
 Special Topics in Theory of Computation :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
  نظري احدو 4: واحد نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 
 : درس هدف

 
 .نظریه محاسبه درآشنایی دانشجو با موضوعات پژوهشی روز 

 
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
داده می شود و پس از بررسی توسط استاد مربوطه به بخش  قرار است ارائه شود،سال تحصیلی که  نیم قبل از   ،سرفصل  این درس -

پس از تصویب در شوراي تحصیالت در بخش جهت تصویب به شوراي تحصیالت تکمیلی ارجاع داده می شود. سر فصل درس 
 سال مربوطه جهت رویت دانشجویان اعالن خواهد شد. تکمیلی دانشکده و پیش از انتخاب واحد نیم

 
 

 روش ارزیابی:
 

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 : منابع
 سر فصل درس. مباحث با متناسب به روز  علمی مقاالت و کتابها

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ۴١  
 

هوش مصنوعی پیشرفته: درسفارسینام
 Advanced Artificial Intelligence :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
طراحی پیشرفته هوش مصنوعی مطرح می شود. دانشجو پس از گذراندن درس باید بتواند عاملی هوشمند  میهامف درس ایندر 

کند که با کنشگري با محیط خواص آنرا یاد بگیرد، با استدالل خواصی از محیط را که به طور مستقیم فابل دریافت از محیط 
 نیستند را استنتاج کند و یک برنامه ریزي براي رسیدن به هدف انجام دهد.

 
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 پیدایش هوش مصنوعیفلسفه  
 مسائل مطرح در هوش مصنوعیعاملهاي هوشمند و  
 حل مسائل با استفاده از روشهاي جستجو 
 یادگیري تقویتی 
 مفاهیم پیشرفته در بخش یادگیري 
 مفاهیم پیشرفته در بحث استدالل 
 مفاهیم پیشرفته در بحث برنامه ریزي 

 
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪نوشتاري  هايآزمون  
  - عملکردي  - عملکردي

 
 :منابع

1. D. L. Poole and A. K. Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 
Cambridge University Press, 2010 

2. R. S. Sutton and A. G. Barto. Reinforcement Learning: An Introduction. Covers Markov decision 
processes and reinforcement learning, MIT Press, Second Edition, 2018. 
 

 
 
 

  



  ۴٢  
 

ماشینیادگیريدرس:فارسینام
  Machine Learning :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 بود خواهند قادر ماشینها آنها کمک به که میکند معرفی ماشین گیريدیا در را پایه الگوریتمهاي و رویکردها مفاهیم، درس این

 یادگیري در پیشرفته مباحث به ورود براي را الزم دانش و دید درس این. دهند بهبود تجربه اساس بر را عملکردشان و قابلیتها
 . میآورد فراهم ها حوزه این در مطرح چالشهاي با ارتباط در پژوهش انجام و مرتبط هاي حوزه و کاوي داده ماشین،

  نظري ساعت 64: درس سرفصل
 در برازش بیش معرفی ،تقویتی یادگیري و شده، نظارت نیمه نظارت، بی شده، نظارت :یادگیري انواع معرفی یادگیري، مفهوم -

 ماشین یادگیري کاربردهاي از ییمثالها ارائه. گرسیون، ر پیشگویی بندي، خوشه بندي، دسته مفاهیم معرفی، یادگیري
  آنها هرس و تصمیم درختهاي یادگیري -
  ،)کرنل( هسته بر مبتنی روشهاي،  پشتیبان بردار ماشین، گرادیان کاهش روش و پیشرو الیه چند عصبی شبکه -
  آماري بندهاي دسته و بیزي یادگیري -
  EM (Expectation Maximization) بندي خوشه و k-Means الگوریتم -
  بندي خوشه و رگرسیون بندي، دسته سنجش معیارهاي -
  تقویتی یادگیري، یادگیر مدلهاي ترکیب -
 چند دسته بندي دسته عمیق، یادگیري برخط، یادگیري فعال، یادگیري شده، نظارت نیمه یادگیري بعد، کاهش :تکمیلی مباحث -

 اي
 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. T. M. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill Science, 1997. 
2. E. Alpaydin, Introduction to Machine Learning, The MIT Press, 3rd Edition, 2014. 
3. M. Mohri, A. Rostamizadeh, and A. Talwalkar, Foundations of Machine Learning, MIT Press, 

2012. 
4. C. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2007. 

  



  ۴٣  
 

پردازش تصویر: درسفارسینام
 : Image Processing درس انگلیسی نام

         4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
  نظري احدو 4: واحد نوع
 اختیاري :  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
                ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
امروزه اطالعات تصویري در بسیاري از مراکز و اماکن مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیري ابزارهاي پردازش رقمی تصاویر براي 

معرفی این اطالعات از اهمیت زیادي برخوردار است. در این درس مفاهیم مقدماتی و پایه در پردازش تصویر ارائه می گردد. 
روشهاي مختلف بهبود تصاویر، معرفی و مدلسازي تخریب در تصاویر، فشرده سازي و کدگذاري تصویر و معرفی ابزارهاي ریاضی 

 مانند تبدیل فوریه و مورفولوژي از اهداف این درس می باشد.
 

  نظري ساعت 64 :درس سرفصل
 مقدمه، اهمیت پردازش تصویر و کاربردها، معرفی انواع تصویر 
 بهسازي تصویر در حوزه مکان، انواع تبدیالت 
 فیلترهاي مکانی و انواع آن 
 بهسازي تصویر در حوزه فرکانس، تبدیل فوریه یک بعدي، دوبعدي و خواص آن 
 فیلترهاي مختلف در حوزه فرکانس و کاربردهاي آن 
 فشرده سازي تصویر 
 معرفی انواع افزونگی در تصویر 
 کد کننده هاکدکننده ها، خواص آنها و انواع  
 JPEGاجزاي اصلی کدگذاري  
 پردازش تصاویر رنگی 
 پردازش تصویر با استفاده از مورفولوژي 
 انواع مورفولوژي در تصاویر دو سطحی و سطح خاکستري، کاربردهاي مورفولوژي 
 قطعه بندي تصاویر 
 شبکه هاي عصبی پیچشی و کاربردهاي آن 

 روش ارزیابی:
 پروژه هاي نهاییآزمون  میان ترم ارزشیابی مستمر

 %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  20%
   - عملکردي  - عملکردي 

 :منابع
1. R.C. Gonzalez, R.E. Woods, Digital Image Processing, 4 th Edition, 2017. 
2. W. Pratt, Digital Image Proessing, 2nd Edition, John Willy, 2007. 

  



  ۴۴  
 

بینایی ماشیندرس: فارسینام
  Machine Vision :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري واحد 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 - :پیشنیاز
      ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 
 :درس هدف

 سازي محاسباتی آن مطالعه بینایی و مدل
 
  نظري ساعت 64 درس: سرفصل

 
 مفاهیم اولیه بینایی در موجودات زنده -
 اي بر بینایی ماشین مقدمه -
 هاي بینایی ماشین ابزارهاي سیستم -
 دهی تصویر حالت -
 نمایش محلی اشیاء -
 بعدي بینایی دوبعدي و سه -
 تشخیص حرکت -
 تخمین نویز و زدودن آن -
 هاي خطی و کرنل عملگر -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
 ٪20  ٪40هاي نوشتاري آزمون 20٪ 20٪

 -عملکردي 
 

 :منابع
 

1. G. K. Davies, Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities, Academic Press, 2005. 
2. R. Jain, R. Kasturi, and B. Schunck, Machine Vision, McGraw Hill, New York, 2003. 

 
 
 
 

  



  ۴۵  
 

پردازش زبان طبیعی:درسفارسینام
 Natural Language Processing :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
و  ی، یادگیري ژرفاحتماالت بروز هايا تأکید اصلی بر تکنیکعملی بتئوري و پردازش زبان طبیعی بر یک مرور کلی  درساین 

، تجزیه و واحدسازيمانند پردازش زبان طبیعی نوعی یک سیستم ده.د. عالوه بر بررسی اجزائ متداول میارائه یادگیري ماشین 
بندي ظیر ترجمه ماشینی، طبقهن کاربردهاي مرسوم روابط؛، شناسایی نام، استخراج پارس، نیتحلیل مورفولوژیکی، برچسب ز

 .خواهد شدمرور  نیز  هاي مکالمهمستندات متنی، سیستم
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 ،تجزیه و تحلیل مورفولوژيمقدمه، واحدسازي،  -
  دنباله،سازي مدلنویزي، مدل کانال  -
 سرگشتگی،، هموارسازيهاي سازي آماري زبان، تکنیکمدل -
 زنی اجزاء کالم،برچسب ،مدل مخفی مارکف -
 ،CYK ، الگوریتمPCFGپارس ، پارس نحوي هاي مبتنی بر قواعد و آماريتکنیک -
 درك زبان طبیعی یی،معنا پارس -
 ،بندي متنبازیابی اطالعات مبتنی بر متن، طبقه -
 سازي متن،گوي سوال، سیستم دیالوگ، خالصهپاسخ سیسـتم، یترجمه ماشینکاربردها:  -
 ،تعبیه کلمه -
 ،RNN مبتنی بر یزبانسازي مدل -
 .DNN هاي مبتنی برتکنیک -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. D. Jurafsky and J. H. Martin, Speech and Language Processing: An Introduction to Natural 

Language Processing, Computational Linguistic, and Speech Recognition, Prentice Hall, 2009. 
2. C. Manning and H. Schütze, Foundations of statistical natural language processing. MIT press, 1999. 
3. I. Goodfellow and Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016. 



  ۴۶  
 

یادگیري ماشین آماريدرس:فارسینام
 Statistical Machine Learning :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 راآماري یادگیري پیشرفته هايروش از کلی مرور تمرکز است و یک ماشین یادگیري و آمار مباحث مشترك تقاطع بر درس این
دانشجو قادر  درس،با گذارنیدن این . است آماري یادگیري عملی و تئوري هايجنبه شامل پوشش تحت مباحث. دهدمی ارائه

 آمار عملکرد از دیدگاه ریاضی و ها انتخاب نماید وداده سازيتحلیل و مدل و تجزیه براي مناسب را هايخواهد بود که مدل
 .کند توجیه را ماشین یادگیري هايالگوریتم

 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

-بیش و مدل پیچیدگی واریانس، -مصالحه بایاس و آزمون، آموزش خطاي ضرر، توابع بدون نظارت، و با نظارت یادگیري: مقدمه -
 برازش،

 لجستیک، رگرسیون آنالیز تمایز خطی، خطی، بنديخطی، رگرسیون خطی تعمیم یافته، طبقه رگرسیون -
 بیزي، گیريتصمیم نظریه و بنديطبقه -
 بیزي، ،MAP سازي شباهت،بیشینه: پارامتر برآورد هايتکنیک -
 ،EM الگوریتم و گوسی مخلوط: بدون نظارت آموزش -
 فرضیه، آزمون -
 ماشینی، یادگیري نظریه -
 )MEMM( مارکوف آنتروپی حداکثر مدل ،)CRF( شرطی تصادفی فیلد ،)HMM( مخفی مارکف مدل: گرافیکی هايمدل -
 .Ensembleهاي روش -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 :منابع

1. G. James, D. Witten, T. Hastie, and R. Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning, with 
Applications in R. Springer, 2013. 

2. T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, 
Inference, and Prediction, Second edition, Springer, 2009. 

3. B. Efron and T. Hastie, Computer Age Statistical Inference: Algorithms, Evidence and Data 
Science, Cambridge University Press, 2016. 

  



  ۴٧  
 

عمیقیادگیري: درسفارسینام
 Deep Learning :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 الزم دید و پایه مفاهیم و میکند معرفی مصنوعی عصبی هاي شبکه انواع کمک به را آن تحقق و عمیق یادگیري مفهوم درس این
 .میآورد فراهم آن، با ارتباط در پژوهش انجام و یادگیري نوع این کاربرد براي را
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 هاي شبکه سازنده بخشهاي و تعاریف، مفاهیم، طبیعی، عصبی هاي شبکه اجمالی بررسی ها، نورون ساختار انسان، مغز و ها نورون 
 عصبی

  خطی پذیر جدایی مسائل پرسپترون، کمک به بندي دسته مساله حل پرسپترونی، الیه تک شبکه پرسپترون، معرفی 
  رگرسیون و بندي دسته مسائل حل خطا، انتشار پس یادگیري قاعده و پیشرو الیه چند شبکه 
  شبکه قدرت و آموزش میزان آن، مختلف نسخ و خطا انتشار پس شبکه بهبود 
 عمیق یادگیري در (Regularization) تنظیم روشهاي 
 ها شبکه این کمک به عمیق یادگیري کانولوشن، عصبی هاي شبکه 
 هاي شبکه الیه، تک بازگشتی تداعیگر هاي شبکه خور، پیش تداعیگر هاي شبکه الگوها، تداعی اتصاالت، پردازشگر، المانهاي 

 عمیق بازگشتی هاي شبکه بازگشتی، هاي شبکه آموزش طرفه، دو انجمنی
  نظارت بی صورت به بازنمایی یادگیري 
 آنها کمک به بازنمایی یادگیري و (Auto-encoders) خودکدگذارها 
 عمیق باور هاي شبکه عمیق، بولتزمن ماشین باور، هاي شبکه بولتزمن، ماشین 
 طبیعی زبان پردازش و گفتار پردازش ،ماشین بینایی در عمیق یادگیري کاربردهاي 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪نوشتاري  هايآزمون  
  - عملکردي  - عملکردي

 
 :منابع

1. I. Goodfellow and Y. Bengio, A. Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016. 
2. J. Heaton, Artificial Intelligence for Humans, Volume 3: Deep Learning and Neural Networks, 

Heaton Research, Inc., 2015. 
3. J. Patterson, A. Gibson, Deep Learning: A Practitioner's Approach, O'Reilly Media, 2017. 
4. D. Yu and L. Deng, Automatic Speech Recognition: A Deep Learning Approach, Springer, 2015 

  



  ۴٨  
 

داده کاويدرس:فارسینام
  Data Mining :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 .است کاوي داده یعنی گام، مهمترین بر درس تمرکز و تاکید .میکند معرفی را آن گامهاي و دانش اکتشاف فرایند درس این

 الگوها خام، هاي داده از کاوي، داده محاسباتی الگوریتمهاي و روشها کمک به چگونه که یافت درخواهنددرس  این در دانشجویان
 مصرف و محاسباتی پیچیدگی کارایی، نظر از الگوریتمها این تحلیل با ضمندر  . میشود استخراج پیشبین و توصیفی مدلهاي و

  . شد خواهند آشنا کاوي داده روشهاي مختلف کاربردهاي با و  حافظه
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 فرآیند این در کاوي داده جایگاه بیان و KDDداده پایگاههاي در دانش کاوش فرآیند معرفی 
 کاهش داده ، گسسته سازي ،داده تجمیع داده، سازي پاك :داده پردازش گامهاي معرفی 
  (OLAP) خط بر تحلیلی پردازش آن، سازي پیاده و معماري و (Data Warehouse) داده انبار معرفی 
   داده تعمیم و داده مکعب فناوري معرفی 
  ویژگیها بندي رتبه آماري، روشهاي کمک به ویژگی انتخاب اصول بعد، کاهش روشهاي و ویژگی مفهوم معرفی 
 مکرر هاي الگو و  (Frequent Item Set)اقالم مکرر مجموعه معرفی بازار، سبد تحلیل و تجزیه معرفی 
  کارایی نظر از آنها مقایسه و بندي دسته روشهاي و مفاهیم معرفی 
  کارایی نظر از آنها مقایسه و بندي خوشه روشهاي شباهت، و خوشه مفهوم معرفی 
 و روشهاي کاهش بعد ویژگی انتخاب ،ویژگی استخراج مفاهیم معرفی:  (Curse of Dimensionality)بعد نفرین معضل معرفی 

 روش ارزیابی:
 

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪ نوشتاريآزمون هاي  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. J. Han, M. Kamber, and J. Pei, Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd Edition, Elsevier Inc., 2012. 
2. C. C. Aggarwal, Data Mining: The Textbook, Springer, 2015. 
3. I. H. Witten, E. Frank, and M. A. Hall, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, 

3rd Edition, Elsevier Inc., 2011. 
4. T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, The Elements of Statistical Learning Data Mining, Inference, 

and Prediction, 2nd edition, Springer, 2009. 
  



  ۴٩  
 

بازشناسی گفتارپردازش و درس:فارسینام
 Speech Processing and Recognition :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
بخش اصلی این درس چگونگی مدل سازي شود. شروع می گفتار با اصول اولیه تولید و ادراك گفتاري و پردازش سیگنال درساین 
هاي دیگر پردازش گفتار مانند سنتز گفتار، زمینه. کندرا بررسی میاین عرصه در  بروزبراي تشخیص گفتار و تکنیک هاي  گفتار

هاي با الگوریتم جویاندانش یینه تنها آشنا درسهدف از این  شود.طور گذرا مرور میبه  نیزشناسایی گوینده گفتار و  بهسازي
گفتار و  ،متنپردازش هاي الگوریتم و آشنایی با شود، بلکه بررسیتشخیص گفتار استفاده میحوزه در فقط خاصی است که 
 .استنیز قابل بکارگیري علوم رایانه هاي است که در سایر حوزه ییادگیري ماشین

 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
 وري تولید گفتار و ادراك گفتارسازي، تئاي بر بهینهمقدمه -
 گفتار فرکانس سیگنال-هاي زمانبازنمایی  -
 کوتاه تبدیل فوریه زمان -
 ي بر بازشناسی گفتارمرور -
 بازشناسی گفتار پیوسته با واژگان بزرگ، جستجو و دیکدینگ  -
 سازي زبانمدلآکوستیکی، سازي ، مدلبافتهاي وابسته به مدل مدل مخفی مارکوف، -
 تمایزيآموزش  ،تطبیق گوینده سازي به نویز،مقاوم -
 در تشخیص گفتار یادگیري ژرف هاي مبتنی برتکنیک -
 ، تشخیص گویندهگفتار سنتز گفتار، بهسازي -
 گفتارو بازشناسی اي پردازش کاربرده -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. D. Jurafsky and J. H. Martin, Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language 

Processing, Computational Linguistic, and Speech Recognition, Prentice Hall, 2009. 
2. D. Yu and L. Deng, Automatic Speech Recognition: A Deep Learning Approach, Springer, 2015. 



  ۵٠  
 

مصنوعیعصبیهايشبکهدرس:فارسینام
  Neural Networks Artificial :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
  نظري واحد 4 واحد: نوع
 اختیاري :  درس نوع

  ندارد :پیشنیاز
      ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با نحوه عملکرد مغز در حل مسائل می باشد. در این درس دانشجویان می آموزند که چطور 
بر اساس مغز انسان براي انجام محاسبات بوجود امده است و انواع آن به چه صورت می باشد و از ان چطور براي حل مسایل استفاده مدلی 

 می شود.
  
  نظري ساعت 64 درس: سرفصل

 انسان در نورون سلول ساختمان بر اي مقدمه -
 آنها کاربرد و مصنوعی عصبی هاي شبکه کلی مفاهیم -
 هاپفیلد مدل و پیتس و کالش مک شبک -
 الگو بندي طبقه براي ساده نورون -
 اداالین پرسپترون، هب، هاي شبکه -
 پذیر، خودشرکت هاي شبکه و غیر  با پذیر شرکت هاي شبکه الگو، پذیري شرکت براي آموزش هاي الگوریتم الگو، پذیري شرکت -

 تناظري جهته دو پذیر شرکت هاي حافظه
 کوهونن هاي شبکه  ثابت، هاي وزن با رقابتی هاي شبکه رقابت، بر مبنی عصبی هاي شبکه -
 مربوطه هاي شبکه و تطبیقی تشدید تئوري بردار، کردن کمی آموزش -
 عصبی هاي شبکه سایر و خطا انتشار پس با الیه چند هاي شبکه -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
 ٪20  ٪40هاي نوشتاري آزمون 20٪ 20٪

 -عملکردي 
 

 :منابع
1. L. Fausette, Fundamentals of Neural Networks, Architectures, Algorithms, and Application, 

Prentice Hall, 1944. 
2. J. Hertz, A. Krogh, and R.G. Palmer, Introduction to the Theory of  Neural Computation. 
3. H.R. Nielsen, Neurocomption, Addison-Wesley 1990. 
4. K. Simpson, Artificial Neural Systems, Foundations, Paradigms, Applications, and 

Implementation, McGraw Hill, 1990. 
  



  ۵١  
 

: علوم اعصاب محاسباتیدرسفارسینام
 Computational Neuroscience :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
  نظري واحد 4 واحد: نوع
 اختیاري :  درس نوع

  ندارد :پیشنیاز
      ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 سازي محاسباتی این نواحی آن و مدل مطالعه ساختار مغز و عملکرد نواحی مختلف
 
  نظري ساعت 64 درس: سرفصل

 
 اعصاب محیطی و مرکزي، نواحی مختلف مغز و عملکرد آنها -
 یادگیري در مغز ،هاي عصبی و انواع آنها، سیناپس و عملکرد آن نورون -
 )LGN ،V1 ،V2نواحی اولیه سیستم بینایی (شبکیه،  -
 )MTو  V2 ،V3و قدامی () ITو  V2 ،V4مسیرهاي بینایی شکمی ( -
 گیري ) و نقش آن در تصمیمPFCپیشانی ( ناحیه پیش -
 برداري مغز هاي نقشه روش -
 اي هاي عصبی ضربه  اي، شبکه هاي ضربه هاي مختلف براي نورون مدل ،سازي اصول مدل -
 هاي نورونی هاي کدگذاري و کدگشایی فعالیت روش -
 اظر و تقویتی)سازي یادگیري و انواع آن (بدون ناظر، با ن مدل -
 هاي چندزمانی گروه -
 اي عمیق هاي ضربه اي پیچشی، شبکه هاي ضربه هاي محاسباتی، شبکه معرفی مدل -
 اي (مبتنی بر رویداد یا زمان). هاي ضربه سازي شبکه پیاده -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
 ٪20  ٪40هاي نوشتاري آزمون 20٪ 20٪

 -عملکردي 
 

 :منابع
1. W. Gerstner, W. M. Kistler, R. Naud and  L. Paninski, Neuronal Dynamics, Cambridge 

University press, 2014. 
 P. Dayan and L. E. Abbott, Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical 

Modeling of Neural Systems,  MIT press, 2001. 
  



  ۵٢  
 

رباتیک درس:فارسینام
 Robotics       :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
  نظري واحد 4 واحد: نوع
 اختیاري :  درس نوع

  ندارد :پیشنیاز
      ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 ربات ها سازي  و مدل ها  و عملکرد آن ربات ها مطالعه ساختار 
  نظري ساعت 64 درس: سرفصل

 
 معرفی جابجا کننده ها و سیستم هاي رباتیک و اجزاء آنها -
 همگن در فضاي سه بعديمعرفی مختصات همگن و تبدیل مختصات، تشریح موقعیت و دوران در مختصات  -
 تشریح حرکت اجسام و صالب در مختصات اقلیدسی -
 ، سیستماتیک بازوهاي جابجا کننده هاDenavil-Hartenbergمعرفی تبدیالت  -
 حل معادالت سیستماتیک مستقیم و معکوس -
 ، دینامیک جابجا کننده ها(Singular)بررسی مسائل نقاط منفرد  -
اولر و معادالت عمومی حرکت و  -اولر و نیوتن -معکوس از طریق فرموله کردن الکرانژ روش حل معادالت دینامیکی مستقیم و -

 Uickere Kahnدالموت و 
 آنان (Task Description)و شرح وظایف  (Trajectory Planning)برنامه ریزي مسیر حرکت رباتها  -
 کنترل جابجا کننده ها با استفاده از روشهاي کنترل کالسیک -

 
 

 روش ارزیابی:
 

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
 ٪20  ٪40هاي نوشتاري آزمون 20٪ 20٪

 -عملکردي 
 

 :منابع
1. R. G. Schilling, Fundementals of Robotics, Prentice Hall, 1990. 
2. M. Spong and M. Vidyasagar, and S. Hutchinson, Robot Modeling and Control, John Wiley & 

Sons, 2005. 
3. I. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics & Control, Pearson 4nd Edition, 2017. 
4. H. Asada and J. Slotine, Robot Analysis and Control, John Wiley & Sons, 1992. 

  



  ۵٣  
 

منطق شناختیدرس:فارسیامن
 Epistemic Logic :درس انگلیسی نام

 4 :واحد تعداد
 64 :تعداد ساعت

 نظري  احدو 4واحد:  نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

سازيِ  هاي مهم و نوظهور در منطق ریاضی و علوم کامپیوتر است که کاربردهاي فراوانی در مدل منطق شناختی یکی از شاخه
هاي چند عاملیِ پویا،  توان به هوش مصنوعی، تحلیل مسائل اجتماعی، سیستم ها می این زمینهي  هاي مختلف دارد. از جمله حوزه

ي منطق  نوا اشاره کرد. هدف از این درس آشنایی دانشجو با مباحث عمده هاي غیر یک ها و استدالل ي بازي باور و عقیده، نظریه
 خی کاربردهاي این ابزارها است.هاي استنتاجی مختلف، معناشناسی و بر شناختی، اعم از دستگاه

 
 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

  زبانِ و معناشناسیِ پایه -
 هاي استنتاجیِ مختلف دستگاه -
 هاي شناختی مختلف قضایاي تمایت و صحت براي دستگاه -
 هاي چندعاملی بررسی منطقی سیستم -
 هاي باور و عقیده منطق -
 منطق پویايِ عملگري -
 منطق ترجیح و تکلیف -
 منطق زمان -
 هاي مرتبط بررسیِ سیستماتیک اعالنِ عمومی و بازي -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  0% %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 :منابع

1- J. van Benthem, Modal Logic for Open Minds, CSLI lecture note series, 2010. 
2- H. van Ditmarsch, W. van der Hoek, Barteld Kooi. Dynamic Epistemic Logic, 2008. 
3- H. van Ditmarsch, J. Y. Halpern, W. van der Hoek, Barteld Kooi. Handbook of Epistemic Logic. 

College Publication, 2015. 
4- F. Liu, Reasoning about Preference Dynamics, Springer, 2011. 
5- Y. Shoham, K. Leyton-Brown. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic and Logical 

Foundations. Cambridge University Press, 2008. 
 

  



  ۵۴  
 

هاسازي و پیشگویی ساختار ماکرومولکولمدل: درسفارسینام
  Macromolecules Structure Prediction and Modeling :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 بیوانفورماتیک :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
ها، اسیدهاي نوکلئیک گویی ساختارهاي پروتئینها و اسیدهاي نوکلئیک. همچنین اطالعاتی در مورد پیشآشنایی با اصول ساختاري پروتئین

 ها در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت.کنش ماکرومولکولو بررسی میان
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 هامروري بر ساختمان ماکرومولکول -
 هاي اطالعاتی مربوطهبندي فولدهاي پروتئینی و پایگاه دادهطبقه -
 هاي مولکولینمایش ساختمان -
 هاي بیولوژیکیآنالیز توالی -
 هاي پروتئین و توالی با ساختمانانطباق ساختمان -
 پیشگویی ساختمان دوم -
 هااي ساختمان پروتئینسازي مقایسهمدل -
 هاي نیرو و مینیمم کردنمیدان -
 تشخیص فولد -
 فولدینگ معکوس  -
 داکینگ -
 RNAپیشگویی ساختمان دوم  -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. J. Gu and P.E. Bourne, Structural Bioinformatics. Wiley, 2011. 
2. C.I. Brändén and J. Tooze, Introduction to Protein Structure. Garland Pub., 1999. 
3. A.M. Lesk, Introduction to Protein Architecture: The Structural Biology of Proteins. Oxford 

University Press, 2001. 
 



  ۵۵  
 

هاي فرااکتشافی در بیوانفورماتیکالگوریتمدرس: فارسینام
 Meta-heuristic Algorithms in Bioinformatics :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 بیوانفورماتیک :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 سازي در ارتباط است.هاي فرااکتشافی در مسائلی از بیوانفورماتیک است که با بهینههدف از این درس، آشنایی دانشجویان با روش

 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 سازي ترکیبیهاي بهینهبررسی الگوریتم -
 هاي ژنتیک و کاربرد آن در مسائل بیوانفورماتیکالگوریتم -
 سازي تبرید هاي شبیهالگوریتم -
 هاي مورچگان الگوریتم -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. P. Baldi, et al., Bioinformatics: The Machine Learning Approach. A Bradford Book, 2001. 
2. L. Geris and D. Gomez-Cabrero, Uncertainty in Biology: A Computational Modeling Approach. 

Springer International Publishing, 2015. 
  



  ۵۶  
 

یادگیري ماشین در بیوانفورماتیکدرس: فارسینام
 Machine Learning in Bioinformatics :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 بیوانفورماتیک :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
هاي یادگیري ماشین در مسائلی از بیوانفورماتیک است که در قالب مسائل یادگیري نظارتی، هدف از این درس، آشنایی دانشجویان با الگوریتم

 شوند.بندي میبدون نظارت، نیمه نظارتی و همچنین یادگیري تقویتی طبقه
 

  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 مفاهیم یادگیري ماشین اي برمقدمه -
 سازي احتماالتی و استنتاجمدل -
 هاي یادگیري بدون نظارتبررسی روش -
 هاي بیان ژنی بندي در دادهکاربرد خوشه -
 هاي یادگیري نظارتیبررسی روش -
 بندي در مسائل مختلف بیوانفورماتیکهاي طبقهکاربرد روش -
 هاي عصبی معرفی شبکه -
 و پروتئین DNA ،RNAهاي بیوانفورماتیک شامل مسائلی در ارتباط با توالیهاي عصبی در کاربرد شبکه -
 هاي پنهان مارکوف  معرفی مدل -
 و پروتئین DNA ،RNAهاي سازي مسائلی در ارتباط با توالیهاي پنهان مارکوف در مدلکاربرد مدل -
 سازي تکامل: درخت فیلوژنی هاي احتماالتی به منظور مدلمدل -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. P. Baldi, et al., Bioinformatics: The Machine Learning Approach. A Bradford Book, 2001. 
2. A. Moses, Statistical Modeling and Machine Learning for Molecular Biology. CRC Press, 2017. 
3. Z.R. Yang, Machine Learning Approaches to Bioinformatics. World Scientific, 2010. 
4. Y. Zhang and J.C. Rajapakse, Machine Learning in Bioinformatics. Wiley, 2009. 
  



  ۵٧  
 

مصنوعیهوشدرویژه: مباحثدرسفارسینام
  Special Topics in Artifical Intelegence :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

  نظري احدو 4: واحد نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش
 : درس هدف

 
 .مصنوعی هوش درآشنایی دانشجو با موضوعات پژوهشی روز 

 
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
داده می شود و پس از بررسی توسط استاد مربوطه به بخش  قرار است ارائه شود،سال تحصیلی که  نیم قبل از   ،سرفصل  این درس -

پس از تصویب در شوراي تحصیالت در بخش جهت تصویب به شوراي تحصیالت تکمیلی ارجاع داده می شود. سر فصل درس 
 سال مربوطه جهت رویت دانشجویان اعالن خواهد شد. دانشکده و پیش از انتخاب واحد نیم تکمیلی

 
 

 روش ارزیابی:
 

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 : منابع
 سر فصل درس. مباحث با متناسب به روز  علمی مقاالت و کتابها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ۵٨  
 

ریاضیات یادگیري:درسفارسینام
 Mathematics of learning :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
سازي. هدف این درس ارائه ریاضیاتی است که بر مبناي آن یادگیري ماشینی بنا شده است : جبرخطی، آمار و احتمال، بهینه

ها و ایده اصلی یادگیري ماشین را یاد بگیرند و ببینند که چگونه گذارنیدن این درس دانشجویان را توانمند خواهد ساخت که روش
 شود. ها بکار گرفته میها و ایدهبراي توصیف این روش ریاضیات به عنوان یک زبان

 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

ها، ماتریس و توابع بردارها، نرم اصلی، هايمولفه ،SVD تجزیه معین، مثبت ماتریس زیرفضاها، و متعامد هايماتریس خطی، جبر -
 تانسور، و هاماتریس فاکتورسازي

 مربعات، حداقل عددي، خطی جبر بزرگ، هايماتریس محاسبات -
 ،compressed sensing و پایین ماتریس رتبه -
 پیوسته، و گسسته: فوریه تبدیل -
  طیفی، هايروش با بنديخوشه -
 زنجیره مارکوف، چندمتغیره، گوسی توام، احتماالت و کوواریانس ماتریس آمار، هاينابرابري احتماالت، توزیع آمار، و احتمال -
 .گردایان کاهشی خطی، ریزيبرنامه ضریب الگرانژ، نیوتن، هايروش ، تحدب سازي،بهینه -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1. G. Strang, Linear Algebra and Learning from Data, Cambridge University Press, 2019 
2. J. Korevaar, Mathematical Methods: Linear Algebra, Normed Spaces, Distributions, Integration, 

Dover Publications, 2008. 
3. V. Vapnik, Statistical Learning Theory, John Wiley & Sons, 1998. 

 
 

  



  ۵٩  
 

محدبسازي بهینهدرس:فارسینام
 Convex Optimization :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 نظریه الگوریتم پیشرفته :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
به نحوي که ، توسعه دهند سازي محدببهینه در زمینهکمک کند دانش خود را  شجویاناین است که به داندرس هدف از این 

 را به اندازه کافی کسب نمایند. سازي محدببهینهسایل مبندي و فرمولمورد نیاز براي شناسایی،  هايزمینهیشها و پمهارت
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
 سازي،اي بر بهینهمقدمه -
 دوگان، مخروط یافته،تعمیم هاينامساوي گاه،تکیه و جداساز هايابرصفحه مستوي، و محدب هايمجموعه ،محدب هايمجموعه -
 ،محدب شبه توابع مزدوج، توابع، محدب توابع -
 ،سازيبهینه هندسی، ریزيبرنامه دو، درجه سازيبهینه مسائل محدب، سازيبهینه، محدب سازينهیبه مسائل -
 حساسیت، تحلیل و اختالل بهینگی، شرایط هندسی، تعبیر الگرانژ، دوگان مساله الگرانژ، دوگان تابع ی، دوگان -
  درونیابی، و تابع برازش استوار، تقریب منظم، تقریب نُرم، کمترین مسائل نُرم، تقریب ،برازش و بیتقر -
  ناپارامتري، توزیعهاي تخمین پارامتري، هايتوزیع تخمین ،آماري نیتخم -
 ،بنديدسته مرکزیابی، ها،مجموعه فاصله مجموعه، یک روي تصویر، هندسی مسائل -
 ،نامقید سازيکمینه -
 ،تساوي قید با سازيکمینه -
 .درونی نقطه هايروش -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 :منابع

1- D. P. Bertsekas, Convex Optimization Theory, Athena Scientific, 2009. 
2- D. P. Bertsekas, Nonlinear Programming, 3rd Edition, Athena Scientific, 2016. 
3- D. G. Luenberger and Y. Ye, Linear and Nonlinear Programming, 4th Edition, Springer, 2015. 

 
  



  ۶٠  
 

بصري سازي داده ها: درسفارسینام
 Data Visualization :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
روش ها و اصول کلیدي بصري سازي دادهها را معرفی می کند و به یادگیرنده نشان می دهد که چگونه بازنمایی هاي  درس این

بصري می توانند در درك داده هاي پیچیده مفید باشند و در پی آن است که توانایی یادگیرنده را براي فعالیت و پژوهش در این 
 حوزه ارتقاء دهد.

 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 معرفی بصري سازي داده ها و اهمیت آن، انواع داده و دادگان، روشهاي تجرید داده، روشهاي تجرید وظایف 
پذیري، نشانه ها و کانال ها، کدگذاري داده ها بوسیله نشانه ها و کانال ها، معیارهاي کارایی کانال، دقت، افتراق پذیري، جدایی  

 آشکارسازي تنظیم پذیر و تمامیت
 قواعدي که همواره در بصري سازي داده ها باید در نظر گرفت 
اعتبار سنجی و چهار سطح آن، وضعیت دامنه، تجرید داده ها و وظایف، کدگذاري بصري و تعامل، پیچیدگی الگوریتم از نظر زمانی  

 و حافظه
 داده هاي شبکه اي و ساختارهاي درختیطراحی چیدمان جداول داده، داده هاي مکانی،  
نگاشت رنگ و سایر کانالهاي غیر فضایی در کدگذاري بصري، روشهاي دستکاري دید براي کاهش پیچیدگی نمایش داده ها،  

 روشهاي نمایش داده هاي پیچیده با تقسیم نمایش به چندین نما و دید یا الیه
 پیچیدگی هاي بصري سازي روشهاي کاهش اقالم و کاهش ویژگی براي مواجهه با 
 روشهاي درج اطالعات بر روي مجموعه انتخاب شده در یک نما و دید 
 معرفی سیستمهاي بصري سازي داده ها و قابلیت هاي آنها 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  
  - عملکردي  - عملکردي

 :منابع
1. T. Munzner, Visualization Analysis and Design, CRC Press, 2014. 
2. G. Dzemyda, O. Kurasova, and J. Zilinskas, Multidimensional Data Visualization: Methods and 

Applications, Springer, 2013. 
3. S. Murray, Interactive Data Visualization for the Web, O'Reilly Media, 2013. 
4. I. Meirelles, Design for Information: An Introduction to the Histories, Theories, and Best 

Practices Behind Effective Information Visualizations, Rockport Publishers, 2013. 
  



  ۶١  
 

فرآیند تصادفیدرس:فارسینام
 Random Process :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
به نحوي که  هاي تصادفی استشجویان با مباحث اساسی تئوري احتمال، متغیرهاي تصادفی و دنبالهدانآشنایی  درسهدف از این 

 سایل موجود را از دیدگاه فرایندهاي تصادفی کسب نمایند.مبندي و حل فرمولمورد نیاز براي  هايزمینهیشها و پمهارت
 
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 اي بر فرآیندهاي تصادفی،مقدمه -
 شرطی، احتمال استقالل، احتمال، پیوستگی اصول،: احتماالت نظریه -
 تابع مشخصه، تابع مولد گشتاور، تبدیل، توزیع،: تصادفی متغیرهاي -
 گوسی، تصادفی بردارهاي شرطی، توزیع توأم، توزیع: تصادفی بردارهاي -
 .Chernoff باند محدود، حد مرکزي قضیه بزرگ، اعداد قانون ،Borel-Cantelli لم: تصادفی هايتوالی همگرایی -
 خطی، هايسیستم در همبستگی توابع ایستان بودن، ،ergodic قوي قضیه ،ergodicity: گسسته زمان تصادفی فرآیندهاي -

 توان، طیفی چگالی
 زنجیره فاستر، قضیه گسسته، مارکوف زنجیره مستقل، افزایشی فرآیندهاي برنولی، فرآیندهاي: ساختاري تصادفی فرآیندهاي -

 .پوآسون فرآیند پذیر،برگشت مارکوف
 

 روش ارزیابی:
 

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1- R. Gallager, Stochastic Processes: theory for applications. Cambridge University Press, 2013. 
2- A. Papoulis and S.U. Pillai. Probability, Random Variables, and Stochastic Processes. Tata 

McGraw-Hill Education, 2002. 
3- K. Hisashi, B. L. Mark, and W. Turin, Probability, Random processes, and Statistical Analysis: 

Applications to Communications, Signal Processing, Queueing Theory and Mathematical 
Finance, Cambridge University Press, 2011. 
 

 
  



  ۶٢  
 

هاي چندعاملیسیستمدرس:فارسیامن
 Multi-Agent systems :درس انگلیسی نام

 4 :واحد تعداد
 64 :تعداد ساعت

 نظري احدو 4واحد:  نوع
 تیارياخ :درس نوع 

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

پردازد.   هاي چندعاملی می ي سیستم سازي و مطالعه اي در علوم کامپیوتر است که به مدل هاي چند عاملی، مبحثی بینارشته سیستم
هاي هوش مصنوعی براي حل  آیند و تکنیک کار می به پردازي مسائل در این حوزه سازي و نطریه ها، براي مدل ي بازي منطق و نظریه

 هاي متنوع است. شوند. هدف از این درس، یادگیري این متودولوژي به همراه مثال آن مسائل به کار گرفته می
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 سازي توزیع شده بهینه -
 هاي رقابتی: فرم نرمال ي بازي نظریه -
 ها براي برخی بازي  Nash equilibriaي  محاسبه -
 هاي باور و دانش منطق -
 ارتباط و همکاري -
 هاي چندعاملی هوشمند سیستم -
 زنی و مذاکره سازي چند عاملی: چانه تصمیم -
 یادگیري چندعاملی -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  0% %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- Y. Shoham, K. Leyton-Brown. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic and Logical 
Foundations. Cambridge University Press, 2008. 

2- An introduction to MultiAgent Systems. Michael Wooldridge, John Wiley, Second Edition, 
2009. 

3- MultiAgent Systems, Gerhard Weiss (editor), MIT Press. Second Edition, 2013. 
 

  



  ۶٣  
 

هادادهسازي و پردازش مه مدلدرس:فارسینام
 Big Data Modeling and Processing :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 - :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 را الزم بینش و دانش است و آنها تحلیل و مدیریت نحوه و هاداده بزرگ به مربوط شجویان با مفاهیمدانآشنایی  درسهدف از این 

 .آوردمی فراهم حوزه این در پیشرفته مباحث به ورود براي
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

  آن، تولید کلیدي منشا سه از هاییمثال ارائه و هاداده بزرگ معرفی -
  ،)ارزش و ظرفیت، صحت، تنوع، سرعت، حجم( هاداده بزرگ مشخصه شش معرفی -
 ،هاداده بزرگ دهیگزارش و تحلیل -
 ، هاداده بزرگ پردازش هايگام معرفی، پذیرمقیاس هايداده بزرگ تحلیل براي نویسیبرنامه هايمدل تشریح -
 ، روان هايداده دستکاري و دسترسی هايروش -
 ،Hadoop ،YARN ،MapReduce معرفی -
 ، هاداده بزرگ تحلیل و سازيیکپارچه، بازیابی -
 ، گرافی هايداده بزرگ تحلیل -
 ، هاداده بزرگ همباشی تحلیل و بنديخوشه، رگرسیون، بنديدسته -
 .آنها تحلیل و هاداده بزرگ مدیریت سامانه از اينمونه سازيپیاده -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1- R. Buyya, R. N. Calheiros, and A. Vahid Dastjerdi, Big Data. Principles and Paradigms, Morgan 

Kaufmann, 2016. 
2- F. Corea, Big Data Analytics: A Management Perspective, Springer, 2016. 
3- I. Foster, R. Ghani, R. S. Jarmin, F. Kreuter, and J. Lane, Big Data and Social Science: A 

Practical Guide to Methods and Tools, Chapman & Hall/CRC, 2017. 
 
 

  



  ۶۴  
 

فازيتصمیم گیريسیستمهاي:درسفارسینام
 Fuzzy Decision Making Systems :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 درس این هدفد. هستن تقریبی و نادقیقی اطالعات که کرد اتخاذ شرایطی در را تصمیم بهترین باید کاربردها، از بسیاري در

 .میشوند استفاده شرایطی چنین در گیري تصمیم براي که است ریاضیات از مباحثی با آشنایی
 
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
 آنها، محاسبات و فازي اعداد تعمیم، اصل آن، عملگرهاي و فازي هاي مجموعه -
  فازي منطق فازي، گراف فازي، رابطه  -
  )فازي اعداد با و متقارن، مدل فازي، محدودیتهاي با فازي، اهداف با( فازي خطی ریزي برنامه روشهاي -
  فازي، گروهی گیري تصمیم فازي، پارامترهاي با گیري  تصمیم -
  فازي پویاي ریزي برنامه -
 خبره سیستمهاي تولید، ریزي برنامه جایابی، نقل، و حمل :کاربردها -
 

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
1- H.j. Zimmermann, Fuzzy Sets Theory and Its Application, Kluwer Academic Pub., 1996. 
2- Y.J. Lai and C.L. Hwang, Fuzzy Mathematical Programming: Methods and Applications, Springer, 

1992. 
3- K. P. Yoon and  C.L. Hwang, Multiple Attribute Decision Making: An Introduction, Sage 

Publications Inc., 1995. 
4- J. Figueira, S. Greco, and M. Ehrgott, Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, 

Springer, 2005. 
 
 

 
  



  ۶۵  
 

علوم دادهدرویژهمباحث: درسفارسینام
 Special Topics in Data Science :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت عدادت

  نظري احدو 4: واحد نوع
 اختیاري:  درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 
 : درس هدف

 
 .درعلوم دادهآشنایی دانشجو با موضوعات پژوهشی روز 

 
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
داده می شود و پس از بررسی توسط استاد مربوطه به بخش  قرار است ارائه شود،سال تحصیلی که  نیم قبل از   ،سرفصل  این درس -

پس از تصویب در شوراي تحصیالت در بخش جهت تصویب به شوراي تحصیالت تکمیلی ارجاع داده می شود. سر فصل درس 
 سال مربوطه جهت رویت دانشجویان اعالن خواهد شد. تکمیلی دانشکده و پیش از انتخاب واحد نیم

 
 

 روش ارزیابی:
 

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 : منابع
 سر فصل درس. مباحث با متناسب به روز  علمی مقاالت و کتابها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ۶۶  
 

منطق جبريدرس:فارسینام
 Algebraic Logic :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد: پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

ي محک براي  هاي مختلف، ارائه هاي کالسیک و غیرکالسیک، ساختن مدل جبري براي منطق ايِ منطق گزاره فراگیريِ پایه
هاي مشهور مانند منطق کالسیک،  سازي منطق هاي استنتاجی و جبري بنديِ دستگاه ي محک براي دسته هاي مختلف، ارائه منطق

 شهودي و وجهی.
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

واریتـه و  قسـمت،   نهشـتی، جبـر خـارج    ها، جبر آزاد، زیرجبر، همریختی، هـم  ي جبر جهانی شامل: مفهوم جبر، جبر ترم مفاهیم پایه -
 هاي پخشی. سازي شبکه هاي پخشی، دوگان ي الریش، شبکه هاي کامل، قضیه آل، شبکه هاي پخشی، صافی، ایده واریته، شبکه شبه

هـاي   عنـوان سیسـتم اسـتنتاج، مـدل     اي، منطـق بـه   هاي گزاره اي، عملگرهاي استنتاج، منطق هاي گزاره مفاهیم پایه و اساسی: زبان -
 یافته. هاي کاهش نیتس، ماتریس نهشتیِ الیب هاي ماتریسی، هم مدلماتریسی، عملگرها روي 

نیتـز، پوشـایی عملگرهـاي     یکـی عملگـر الیـب    به ارز، عملگر سوزکو، ماتریسهاي آزاد، یک اي: جمالت هم هاي گزاره پذیري منطق جبر -
 ي.پذیري به معناي بالك و پیگاز ساختاري جبرپذیري به معناي ضعیف، منطق جبري پذیر، جبري

 هاي هیلبرتی. واریته اي، شبه ي فرگه واریته اي، شبه اي: اصول فرگه، منطق فرگه هاي فرگه منطق -
 هاي شهودگرایی، کالسیک،  خطی، چندارزشی و وجهی. سازيِ منطق هاي مهم: جبري سازيِ منطق جبري -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  0% %50آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- J. Czelakowski, Protoalgebraic Logics, Springer, 2001. 
2- R. Jansana, A General Algebraic Semantics for Sentential Logics, 2nd Edition, Iosep Maria Font 

and Lecture Notes in Logic, Vol. 7, Springer-Verlag, 2009. 
3- R. Wojcicki, Theory of Logical Calculi, Basic Theory of Consequence Operations, Springer, 

1988. 
4- A. Koslow, A Structurialist  Theory of Logic, Combridge University Press, 1992. 

 
 

  



  ۶٧  
 

منطق محاسباتیدرس:فارسینام
 Computational Logic :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 نظریه محاسبه پیشرفته: پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 ايِ آن. محاسباتی و مفاهیم پایه آشنایی دانشجو با متدولوژي منطق
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 هاي تئوري و عملی مباحث مربوط به جنبه -
)، شامل متودولوژي اساسی منطق محاسباتی، اثبات کـامپیوتري قضـیه   Automated Theorem Provingاثبات خدکار قضیه ( -

 اي و مرتبه اول براي منطق گزاره
 هوش مصنوعی در منطق -
 هاي معرف پایه و سیستماستدالل  -
 اي، منطق خطی منطق برنامه -
 اي ي پیچیدگی محاسبه قضیه -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  %0 %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- A. C. Kakas, Computational Logic: Logic Programming and beyond, Springer, 2002. 
2- L. Sterling and E. Shapiro, The Art of Prolog: Logic Programming, MIT Press, 199. 
3- D. M. Gabbay, T. S. E. Mabaum and S. Abramsky, Handbook of Logic in Computer Science, 

Oxford University Press. 
 
 
 
 
 

  



  ۶٨  
 

اثبات خودکاردرس:فارسینام
 Automated Theorem Proving :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد: پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 مفاهیم اثبات و چگونگیِ اثبات خودکار و کاربرد آن.آشنایی دانشجو با 
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 مقدمات ریاضیِ اثبات خودکار  -
 اي منطق گزاره -
 ي اول منطق مرتبه -
 ي حذف برش و کاربردهاي آن قضیه -
- Gentzen Sharpened Hauplsatz 
 Herbrandي  قضیه -
 اي و مرتبه اول تحلیل در منطق گزاره -
 Prologو  SLDتحلیل  -
- Many-sorted First-Order Logic 

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  %0 %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- J. H. Gallier, Logic for Computer Science, Foundation of Automatic Theorem Proving, Harper & 
Row, 2003. 

2- F. Pfenning, Automated Theorem Proving, Lecture Notes, March 2004.  
 
 
 
 
 

  



  ۶٩  
 

منطق و معناشناسیِ صوري:درسفارسینام
 Logic and Formal Semantics :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 نویسی. هاي برنامه هاي صوري براي معناشناسیِ زبان آشنایی دانشجو با روش
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 نویسی هاي برنامه معناشناسیِ صوريِ زبان -
 Denotational Semanticsمعناشناسیِ تابعی  -
 حساب الندا -
 ثابت معناشناسیِ بازگشتی و نقطه -
 Domain Theory ي دامنه نظریه -
 Operational Semantics معناشناسیِ عملیاتی -
 اي موضوعه معناشناسیِ اصل -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  20% %40آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- G. Winskel, the Formal Semantics of Programming Languages, 1993. 
2- C. Gunter, Semantics of Programming Languages, MIT Press, 1992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ٧٠  
 

هایابیِ صوريِ سیستمدرستتوصیف و درس:فارسینام
 Formal Verification :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد: پیشنیاز
 ندارد       دارد  :تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 هاي کامپیوتري. یابیِ برنامه هاي صوري براي درست روشآشنایی دانشجو با 
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 روش ھای توصیف و درست یابی -
 Hoar Logic منطق هور -
 منطق مرتبه اول -
 منطق دینامیک -
 نویسی جاوا توصیف صوري زبان برنامه -
 اثبات صحت برنامه ها -
 آنالیز ایستا و پویاي برنامه ها -
 و استفاده از آن در درست یابی صوري برنامه ها  KeYابزار  -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  20%0 %40آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- J. Laski, and W. Stanley, Software Verification and Analysis, Springer, 2009.  
2- B. Beckert, Verification of Object Oriented Software, the KEY Approach, Springer, 2007. 

 
 
 
 
 
 

  



  ٧١  
 

برهاننظریهدرس:فارسینام
 Proof Theory :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد: پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 هاي منطقی متفاوت. گاه ها براي دست ي فراریاضیات اثبات  مطالعه
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 کالسیک و شهوديهاي منطق  مقدمات منطقی مورد نیاز درس: دستگاه -
 هاي استنتاج طبیعی و هیلبرتی گاه دست -
 اي (گنتزنی) هاي رشته گاه دست -
 ها گزاره اي و مرتبه اول، حساب هاي مختلف: منطق گاه حذف برش و کاربردهاي آن براي دست -
 ها گشت ها و جاي کران -
 سازي براي استنتاج طبیعی نرمال -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه هاي نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  0% %50آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- A. S. Troelstra and H. Schwichtenberg, Basic Proof Theory, Cambridge University Press, 1996. 
2- G. Takeuti, Proof Theory: Second Edition,  North-Holland, 1987. 

 
 

 
 
 
 

 
 

  



  ٧٢  
 

جبري در علوم کامپیوترهاي جبري و همروشدرس:فارسینام
 Algebra and Coalgebra in Computer Sciences :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد: پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 جبر در علوم کامپیوتر. هاي جبر و هم آشنایی با روش
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

ي  حد، فانکتور، رسـته  ضرب، حد و هم هاي جدید، مفهوم ضرب، هم ها: تعریف رسته، مورفیسم، ساختن رسته ي رسته مقدمات نظریه -
 فانکتورها، تبدیالت طبیعی.

- Bisimulation and Coinductionهات و علوم : همثابـت،   ي نقطه کامپیوتر، قضیه تشابهی در منطق موجRelation Lifting ،
 تشابهی. هاي جبري هم ، ویژگیCoinduction proofتشابهی و  نهشتی، هم تشابهی و هم هم

اسـتقرا، پـردازش    جبر و هـم  استقرا، هماستقرایی، جبر و  هاي استقرایی و هم جبري، تعریف هاي جبري و هم جبرها: پدیده معرفی هم -
 جبري. هم

تشـابهی منطقـی،    ، هـم Relation Liftingکشی ضعیف، محمول و رابطه،  : فانکتورهاي پخشی، پسFinalityو  Liftingمنطق،  -
 ها و فانکتورهاي تحلیلی. اي چندجمله

 ،Limits of Coalgebra ،Invariants ،Predicate Lifting ،Modal Logic for Coalgebraمباحــث پیشــرفته:  -
Temporal Logic for Coalgebra. 

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  0% %50آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- B. Jacobs, Introduction to Coalgebra: Towards Mathematics of States and Observation, 
Cambridge University Press, 2017. 

2- D. Sangiorgi, Introduction to Bisimulation and Coinduction, Cambridge University Press, 2012. 
3- D. Sangiorgi and J. Rutten, Advanced Topics in Bisimulation and Coinduction, Cambridge 

University Press, 2012. 
 
 

  



  ٧٣  
 

و حسابپذیريمحاسبهدرس:فارسینام
 Computability and Arithmetic :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 نظریه محاسبه پیشرفته: پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 پذیري و پیچیدگی محاسبه. موضوعی به محاسبه یادگیري چند رویکرد اصل
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 مقدمات منطق شهودگرایی مرتبه اول -
 هاي کریپکی براي منطق شهودگرایی مرتبه اول مدل -
 پذیري ها با محاسبه و ارتباط آن  MAو مارکوف  HAشهودگرایی ،  PAهاي پئانو  حساب -
 پذیري کلینی براي منطق شهودگرایی  تحقق -
 NPو   P  اي هاي پیچیدگی محاسبه و ارتباط آن با کالس  Bussحساب محدود  -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  0% %50آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- A.S. Troelstra and D. van Dalen, Constructivism in Mathematics, Vol 1, Elsevier, 1988. 
2- S. R. Buss, Bounded Arithmetic, Bibliopolis, Naples, Italy, 1986. 

  



  ٧۴  
 

پذیرينظریه بازگشت و محاسبهدرس:فارسینام
 Recursion Theory and Computability :درس انگلیسی نام

 4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4واحد:  نوع
 اختیاري درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 دهد.  ي پیشرفته را ادامه می ي محاسبه ي علوم کامپیوتر و نظریه نحو مبسوطی، مباحث ارائه شده در دروس نظریه  این درس به
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 هاي محاسباتی متنوع (مانند مدل تورینگ، دیویس و...) پذیر توسط مدل هاي محاسبه خصوصیات توابع و مجموعه -
 پذیر) هاي بازگشتی (تصمیم پذیر و مجموعه شمارش هاي بازگشتی جزئی، مجموعهتوابع بازگشتی  -
 هاي مختلف آن ثابت و تعمیم ي نقطه قضیه -
 هاي مولد و خالق ها، مجموعه هاي کامل، یکریختی بین مجموعه مجموعه -
 ثابت ي نقطه شاپیرو، بازگشت و معادل بودن آن با قضیه-قضایاي رایس -
 ي توابع بازگشتی نظریهارتباط بین منطق و  -
 ي توابع بازگشتی ي اطالعات الگوریتمیِ کولموگوروف و ارباط آن با نظریه نظریه -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  %0 %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1.S. B. Cooper, Computability Theory, Chapman and Hall, 2000. 
2.M. Machtey and P. Young, An introduction to the General Theory of Algorithms, North-Holland 
Publisher Co., 1978. 
3.H. Rogers, Theory of Recursive Functions and Effective Computability, MIT Press, 1987. 

 
 
 
 

 
  



  ٧۵  
 

پیچیدگی محاسبهدرس:فارسینام
 Computational Complexity :درس انگلیسی نام

 4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4واحد:  نوع
 اختیاري : درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 ها. ي محاسبه و ارتباط بین آن هاي محاسباتیِ پایه در نظریه برخی کالسیادگیري 
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل
 هاي تورینگ  ها، ماشین ي تصمیم و زبان مقدمات: مسأله

 ها پیچیدگیِ زمانی براي محاسبه، پیچیدگی فضایی براي محاسبه و قضایاي تسریع براي آن -
 ها ي آن فضا و مقایسه هاي پیچیدگی مرتبط با زمان و کالس -
  Landerي  ، قضیه P ،NP ،PSPACE ،CoNPهاي  کالس -
 اي ماشین تورینگ تناوبی و هیرارکی چندجمله -
 Cook-Levinي  : قضیهNP-Completeاي و مسائل  پذیريِ چندجمله تقلیل -
   NP-Completeي  بیان چند مسأله -
 Savitchي  پیچیدگیِ فضاي غیر قطعی، قضیه -
 هاي دونفره و بازي PSPACE-Complete  ،TQBFمسائل  -
-  

 
 روش ارزیابی:

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  %0 %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1-  C. Papadimitriou, Computational Complexity, Addison-Wesley, 1994. 
2- M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation, PWS Publishing Co., 2005. 

 
 
 

 
 

  



  ٧۶  
 

پیشرفتهپیچیدگی محاسبهدرس:فارسینام
 Advanced Computational Complexity :درس انگلیسی نام

 4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4واحد:  نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 هاي محاسباتیِ احتماالتی و تقریبی. یادگیري برخی کالس
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 ZPPو  PP ،BPP ،RP ،CoRPهاي پیچیدگیِ  هاي تصادفی و کالس الگوریتم -
 هاي قطعی و غیرقطعی کالسهاي احتماالتی و  ارتباط بین کالس -
 APX، کالس FPTASو  PTASهاي تقریبی،  الگوریتم -
 Hoastad ،#P-Completenessي  ) و قضیهPCPپذیر احتمالی ( هاي تطبیق اثبات -
 P-Completenessو  NC، کالس PRAMپردازش موازي، مدارها و مدل  -
 پیچیدگیِ ارتباطات -

 
 روش ارزیابی:

 پروژه هاي نهایی آزمون میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  %0 %50آزمون هاي نوشتاري  40٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- C. Papadimitriou, Computational Complexity, Addison-Wesley, 1994. 
2-M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation, PWS Publishing Co., 2005. 

 
 
 
 
 
 

  



  ٧٧  
 

 
 
 گر مدل وارسی  درس: فارسی نام
 Model Checking :درس انگلیسی نام

 4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4واحد:  نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 کامپیوتري.هاي  یابیِ برنامه هاي صوري براي درست آشنایی دانشجو با روش
 

 ينظر ساعت 64:  درس سرفصل
  ،یانتقال ستمهايیس -
 ها،   هبا جبر پردازند ییآشنا -
 همزمان،  ستمهايیس -
  ستم،یس یزمان-یخواص خط -
  LTL یمنطق زمان -
 زمانی-خطی خواص یابی درستی -
 SPIN مل وارسیگر با آشنایی -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  20%0 %40آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1- C. Baier, J. Katoen, Principles of Model Checking, MIT Press, 2008. 
2- E. M. Clarke, O. Grumberg, and D. A. Peled, Model Checking. MIT Press, 1999. 

 
 
 
 

  



  ٧٨  
 

سازي منطقیبرنامهدرس:فارسینام
 Logic Programming :درس انگلیسی نام

 4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4واحد:  نوع
 یارياخت:درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 .Coq و   Prologهاي منطقی مثل  نویسی مبتنی بر روش هاي برنامه آشنایی دانشجو با زبان
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل
 ،Declarative Programmingنویسی توصیفی  پارادایم برنامه

  ،Coqدر  ستهایل، Coqسازي منطقی  زبان برنامه  -
 ،Coqعامل هوشمند در  کیدانش براي  گاهیپا یطراح -
 Backtracking and Unificationروش  -
 سازي استقرایی منطقی برنامه -
 چندعاملی شناختیسازي  برنامه -
 سازي چندعاملی منطقی برنامه -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

10%  20%0 %40آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1-M. Bramer, Logic Programming with Prolog, Springer, 2005. 
2-N. C. Rowe, Artificial Intelligence through Prolog, 1988. 
3-N. Lavrace, S. Dzeroski, Inductive Logic Programming, 1993. 

 
 
 

  



  ٧٩  
 

منطق موجهاتدرس:فارسینام
 Modal Logic :درس انگلیسی نام

 4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4واحد:  نوع
 اختیاري : درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

پذیري در  ي مسائل تصمیم هاي کریپکی، مطالعه ي مدل اي، بررسی ساختارهاي وجهی نرمال، مطالعه ي ساختارهاي رابطه مطالعه
 اول. منطق مرتبه پذیري در پذیر در زبان وجهی و ارتباط آن با تعریف هاي وجهی و بررسی ساختارهاي تعریف منطق

 
 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 هاي وجهی، زبان
 نحو و معناي زبان، -
 اي،  هاي رابطه ساخت -
 سازي و تناظر، شبیه2 -
 Sahlqvistتئوري تناظرِ  -
 ها،   پذیري آن ها و تعریف قاب -
 هاي کامل،   هاي وجهی نرمال و تئوري منطق -
 سازي، دوگان -
 هاي عمومی. قاب -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  0% %50آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1-M. de Rijke and Y. Venema, Modal Logic, Patrick Blackburn, Cambrisge University Press, 2002. 
2-A. Chagrov, M. Zakharyaschev, Modal Logic, Clarendon Press, Oxford, 1997. 
 

 
 
 

  



  ٨٠  
 

هاي رستهنظریهدرس:فارسینام
 Category Theory :درس انگلیسی نام

          4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد 

 نظري  احدو 4 واحد: نوع
 اختیاري: درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش

 :درس هدف
 ها و قضایاي بنیادین این نظریه. ي رسته آشنایی با مفاهیم اساسیِ نظریه

 
 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 تعریف رسته، خواص و مفاهیم مقدماتی آن -
 ها، ها و ساختارهاي روي رسته زیرشیئ -
 هاي طبیعی،  ها و تبدیل گون تابع -
 هاي طبیعی تبدیلها و  گون دست آمده از تابع هاي به رسته -
 هاي جهانی پیکان -
 ي الحاق رابطه -
 حد حد و هم -
 دار و داخلی هاي اندیس رسته -
 حساب الندا مفاهیم بنیادین -

 
 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  0% %50آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 :منابع
 

1. S. MacLane, Categories for the Working Mathematician, Vol. 5, Springer Science & Business 
Media, 1978. 

2. S. Awodey, Category Theory, Oxford University Press, 2010. 
3. M. Kashivara and P. Schapira, Categories and Sheaves, Vol. 332, Springer Science & Business 

Media, 2005. 
4. P.J. Freyd and A. Scedrov, Categories, Allegories, Vol. 39, Elsevier, 1990. 

  



  ٨١  
 

روش هاي صوريدرویژهمباحث: درسفارسینام
 Special Topics in Formal Methods :درس انگلیسی نام

           4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
  نظري احدو 4: واحد نوع

 اختیاري:  درس نوع
 ندارد :پیشنیاز
       ندارد    دارد : تکمیلی آموزش

 
 : درس هدف

 
 .درروش هاي صوريآشنایی دانشجو با موضوعات پژوهشی روز 

 
 
  نظري ساعت 64: درس سرفصل

 
داده می شود و پس از بررسی توسط استاد مربوطه به بخش  قرار است ارائه شود،سال تحصیلی که  نیم قبل از   ،سرفصل  این درس -

پس از تصویب در شوراي تحصیالت در بخش جهت تصویب به شوراي تحصیالت تکمیلی ارجاع داده می شود. سر فصل درس 
 سال مربوطه جهت رویت دانشجویان اعالن خواهد شد. تکمیلی دانشکده و پیش از انتخاب واحد نیم

 
 

 روش ارزیابی:
 

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  %20 %40آزمون هاي نوشتاري  20٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
 

 : منابع
 سر فصل درس. مباحث با متناسب به روز  علمی مقاالت و کتابها

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ٨٢  
 

ي محاسبهمباحث ویژه در نظریهدرس:فارسینام
 Special Topics in Computability Theory :درس انگلیسی نام

 4 :واحد تعداد
 64 :ساعت تعداد
 نظري  احدو 4واحد:  نوع
 اختیاري درس نوع

 ندارد :پیشنیاز
 ندارد       دارد  : تکمیلی آموزش
 :درس هدف

 ي تورینگی براي محاسبه. یافته هاي تعمیم ي محاسبه، مانند مدل آشنایی با برخی مباحث پیشرفته در نظریه
 

 نظري ساعت 64:  درس سرفصل

 بـر  آن سرفصـل  کـه  بهمحاسـ  یهو نظر تمیالگور شگرای – وتریعلوم کامپ ي نهیباالتر در زم ایارشد  یدرسی است در سطح کارشناس -
گـروه و   لـی یتکم التیشوراي تحصـ  بیشده و پس از تصو ادنهشپی طهمورد نظر توسط استاد مربو مسالیدر ن ازیو ن امکاناتحسب 

 .شود یم ئهدانشکده ارا
 

 روش ارزیابی:
 

 پروژه آزمون هاي نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

20%  0% %50آزمون هاي نوشتاري  30٪آزمون هاي نوشتاري  

  - عملکردي  - عملکردي
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