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فهرست مطالب
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  راف عصبي شبكه هاي :سوم فصل
يشعاع توابع پايه بر عصبي شبكه :چهارم فصل
برگشتي عصبي شبكه هاي :پنجم فصل

  عصبي شبكه هاي از استفاده با طبقه بندي :ششم فصل

عصبي شبكه هاي پايه بر غيرخطي شناسايي :هفتم فصل

عصبي كنترل كننده هاي :هشتم فصل

آن يادگيري و چنداليه عصبي شبكه هاي :اول فصل
يعصب شبكه هاي در خطا انتشار پس آموزش الگوريتم بهبود :دوم فصل
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اتمرينه
 .شد خواهد داده ترم طول در تمرين سري )شش الي چهار( چندين درس، مباحث پيشبرد با همگام

 اربردهايك و عصبي شبكه بكارگيري درس، مباحث جزئيات با بيشتر آشنايي ها،تمرين اين از هدف

mini( كوچك پروژه هاي فرم به تمرين ها اين .است آن گوناگون project( ،قابل كامپيوتري 

 هر پاسخ زمان مدت و است انفرادي صورت به هاتمرين .بود خواهدMATLAB نرم افزار با انجام

.مي باشد هفته دو تا حداكثر تمرين سري
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امتحان ميان ترم
 امتحان .است دوم بخش و اول بخش مباحث با مرتبط كه دارد ترم ميان امتحان دو درس اين

 درس تئوري مباحث با مرتبط سوال چند كتبي بخش .است شبيه سازي و كتبي صورت به ترم ميان

 ورتبص شبيه سازي بخش امتحان و شود داده پاسخ آن به بايستي امتحان جلسه در كه است

Take-Homeدر شركت عدم .شد خواهد برگزار بخش هر انتهاي در ميان ترم امتحانات .است 

.مي شود مربوطه نمره دادن دست از سبب ترمميان امتحان
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امتحان پايان ترم
 ورتص به ترم پايان امتحان .شد خواهد برگزار مقرر موعد در ترم خاتمه از پس ترم پايان  امتحان

 درس ئوريت مباحث با مرتبط سوال چند كتبي بخش .است درس سوم بخش از شبيه سازي و كتبي

 ورتبص شبيه سازي بخش امتحان و شود داده پاسخ آن به بايستي امتحان جلسه در كه است

Take-Homeاست الزامي آموزشي مقررات بر بنا درس ترم پايان امتحان در شركت .است.
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.است  ir.srbiau-Mechatronics  درس تارنماي

.نمائيد ارسال  com.gmailsrbiau@.NeuralNetworks ايميل آدرس به را تكاليف

شيوه ارسال تمرين

مجموعتمرين ها٢امتحان ميان ترم١امتحان ميان ترممامتحان پايان تر

 %١٠٥% ٣٠% ٢٥% ٢٥% ٢٥

شيوه ارزيابي
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