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  : ها تمرين 

از اين  سري    )چهار الي شش(  چندينهمگام با پيشبرد مباحث درس،   تمرين در طول ترم داده خواهد شد. هدف 

مباحتمرين جزئيات  با  بيشتر  ع  ،ث درسها، آشنايي  آن  و كاربردهاي گونصبي  بكارگيري شبكه  اين  است.  اگون 

خواهد بود.     MATLABافزار  ) كامپيوتري، قابل انجام با نرم mini projectهاي كوچك (فرم پروژه به    هاتمرين

  باشد. مي حداكثر تا دو هفته    هر سري تمرينپاسخ  مدت زمان  است و  ها به صورت انفرادي  تمرين

  

  ترم: امتحان ميان 

امت دارد كه  اين درس دو  ترم  ميان  مباحث  محان  با  است.  و بخشول  ابخش  رتبط  مي  دوم  به امتحان  ترم  ان 

كه در جلسه امتحان    است  درس  چند سوال مرتبط با مباحث تئوري  بخش كتبي.  سازي استشبيه   و  كتبيصورت  

در ترم  ميان  اتامتحان.  است  Take-Homeبصورت    سازيبخش شبيه  امتحانو    پاسخ داده شود   آن  بهبايستي  

  شود. ترم سبب از دست دادن نمره مربوطه مي شركت در امتحان ميانگزار خواهد شد. عدم  بربخش  انتهاي هر  

  

  ترم: انامتحان پاي 

شد.  ترم    پايانامتحان   خواهد  برگزار  مقرر  موعد  در  ترم  خاتمه  از  صورت    پايانامتحان  پس  به   و  كتبيترم 

كتبي.  است  درس  بخش سوم  زا  سازيشبيه مباحث    بخش  با  مرتبط  جلسه   است  درس  تئوريچند سوال  در  كه 

بايستي   شود   آن  بهامتحان  داده  شبيه  امتحانو    پاسخ  در  .  است  Take-Homeبصورت    سازيبخش  شركت 

  مقررات آموزشي الزامي است.   بر  بنادرس  ترم    امتحان پايان

  

  :  تمرين و پروژه  شيوه ارسال 
 است.   Mechatronics-srbiau.ir   تارنماي درس

  . نمائيدارسال    NeuralNetworks.srbiau@gmail.comبه آدرس ايميل  تكاليف و پروژه هاي خود را  

  

  شيوه ارزيابي: 

  ن درس هستند. الك ارزيابي ايترم مترم و امتحان پايانميانن  امتحاپروژه نهايي،  ها،  تمرين

  مجموع   ها تمرين  ومد  امتحان ميان ترم  اول   امتحان ميان ترم  امتحان پايان ترم
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