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 هذف کلی درس:

آؼٌبیی بب هببحث پیؽرفتِ در ؼبکِ ّبی ػفبی هبًٌذ لَاًیي پیؽرفتِ یبدگیری، تَظؼِ ظبختبری ٍ الگَریتن ّبی تکبهلی، 

هذٍالر ٍ ببزگؽتی ٍ تحلیل پبیذاری آى ّب، بِ کبرگیری ؼبکِ ّبی ػفبی در پردازغ هؼرفی ؼبکِ ّبی ػفبی پبلعی، 

 .َّؼوٌذ ظیگٌبل ّب ٍ هفبّین ٍ کبربردّبی ػولیبت فبزی در تجسیِ ٍ تحلیل ظیعتن ّب

 )هذف کی جلسه هر جهت: (جلسات یکل هذافا

 ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػی آؼٌبیی بب( 1

 کبربردّبی آىاًَاع ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػی ٍ ( 2

 ػفبی ّبی ؼبکِ در یبدگیری لَاًیي( 3

 رٍغ گرادیبى هسدٍج 

  رٍغLevenburg-Marquardt 

 



 ( تغییر ٍ تَظؼِ ظبختبری در ؼبکِ ّبی ػفبی4

 ًگبّی بر تَظؼِ ٍ تکبهل در هغس 

 ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػی بب ظبختبر پَیب 

  رٍغ ّبی کبّػ ٍ افسایػ ٍاحذ ّب ٍ اتفبالت(Pruning and Constructive) 

 ( الگَریتن ّبی تکبهلی ٍ تکبهل دادى ؼبکِ ّبی ػفبی5

    همذهِ ای بر الگَریتن ّبی تکبهلی 

    الگَریتن ّبی شًتیک 

    اظتراتصی ّبی تکبهلی 

    تکبهل دادى ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػی 

 تکبهل دادى ٍزى ّبی اتفبالت 

     ،تَابغ تبذیل گرٍُ ّب(تکبهل دادى هؼوبری ؼبکِ ) ًحَُ اتفبل بٌذی 

 ( ؼبکِ ّبی ػفبی هذٍالر6

 اـَل عراحی ؼبکِ ّبی ػفبی هذٍالر 

 چٌذ هثبل از ؼبکِ ّبی ػفبی هذٍالر 

 ( ؼبکِ ّبی ػفبی ببزگؽتی7

 ببز کردى ؼبکِ ّبی ببزگؽتی در زهبى 

  رٍغ ّبی تؼلین ؼبکِ ّبی ػفبی ببزگؽتی 

 تؼلین ًمغِ ثببت 

  ؼبکِ ّبفیلذ 

  ِّبی ػفبی ببزگؽتیتحلیل پبیذاری ؼبک 

 ( ریبضیبت فبزی8

 تؼبریف 

 ػولیبت فبزی 

 ارتببط ّبی فبزی 

 هتغیرّبی کالهی ٍ هتغیرّبی فبزی 

 )ًحَُ ارتببط بیي هتغیرّب در هٌغك فبزی ) گسارُ ّبی ؼرعی 

 ظبخت هذل ّبی فبزی برای لَاًیي کالهی 

 

 ( هٌغك فبزی ٍ اظتذالل تمریبی9

 ّب ( کبربرد هٌغك فبزی در کٌترل ظیعتن10



 ( کبربرد هٌغك فبزی در عبمِ بٌذی11

 ( کبربرد هٌغك فبزی در هذل ظبزی12

 ( کبربرد هٌغك فبزی پردازغ ظیگٌبل 13

 ( ترکیب ظیتن ّبی فبزی، ؼبکِ ّبی ػفبی الگَریتن شًتیک14

 ٍ کبربردّبشًتیک  الگَریتن -فبزی -( تکٌَلَشی فیَشى: ؼبکِ ػفبی15

  ضرح درس:

در ایي درض در ابتذا ظیعتن ّبی ػفبی ؼبهل رٍغ ّبی پیؽرفتِ در بْبَد لَاًیي ٍ الگَریتن ّبی یبدگیری ٍ یب تغییر 

ظبختبری ؼبکِ ّبی ػفبی هتذاٍل، آًبلیس ؼبکِ ّبی ػفبی پبلعی، ؼبکِ ّبی ببزگؽتی ٍ رٍغ ّبی تؼلین ٍ تحلیل پبیذاری 

 ؼَد.  آى ّب ٍ عراحی ؼبکِ ّبی ػفبی هذٍالر تذریط هی

ّوجٌیي بکبرگیری ٍ پیبدُ ظبزی رٍغ ّبی پردازغ َّؼوٌذ ظیگٌبل ّب تَظظ ؼبکِ ّبی ػفبی هبًٌذ تحلیل هَلفِ ّبی 

اظبظی خغی ٍ غیر خغی، پردازغ هؼکَض ٍ دٍ ظَیِ بب اظتفبدُ از ؼبکِ ّبی هؼکَض یکذیگر از هببحث کبربردی پیؽرفٌِ 

ظیعتن ّبی فلسی ٍ ًسدیکی آى ّب بِ ًگرغ اًعبى در تجسیِ ٍ تحلیل  ؼبکِ ّبی ػفبی اظت. در اداهِ درض بِ تَاًبیی

هعبیل ٍ تفوین گیری در ؼرایظ هختلف پرداختِ ؼذُ ٍ پط از آؼٌبیی بب ریبضیبت فبزی، بِ عراحی ظیعتوبتیک یک 

ّعتِ ّبی ظیعتن فبزی جْت پیبدُ ظبزی داًػ ؼخؿ خبرُ پرداخٌِ خَاّذ ؼذ. بب تؽکیل هجوَػِ لَاًیي کالهی، اًَاع 

 اظتٌتبج، فبزی کٌٌذُ ّب ٍ بی فبزی کٌٌذُ ّب آؼٌبیی ـَرت هی گیرد.

 

 :جلسه هر کلی اهذاف تفکیک به ویژه اهذاف

 ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػیآضنایی با   :اول جلسه یکل هذف

 تبریخچِ ٍ لسٍم اظتفبدُ از ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػی :اول جلسه ژهیو اهذاف

 را تَضیح دّذ ٍ همبیعِ کٌذ.ٍ کبربرد آًْب   لسٍم اظتفبدُ از ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػیباضذ:  قادر دانطجو انیپا در

 اًَاع ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػی ٍ کبربردّبی آى  :جلسه دوم کلی هذف

 ٍ ببزگؽتی ؼبکِ ّبی جلَظَ :جلسه دوم ویژه اهذاف

 دّذ ٍ همبیعِ کٌذ.تَضیح  رااًَاع ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػی  باضذ: قادر دانطجو پایان در

 ػفبی ّبی ؼبکِ در یبدگیری لَاًیي  :سوم جلسه کلی هذف

 گرادیبى ّبی هبتٌی بر رٍغ  :سوم جلسه ویژه هذافا

 .تَضیح دّذّوچَى الگَریتن گرادیبى را  ػفبی  ّبی ؼبکِ در یبدگیری لَاًیي باضذ: قادر دانطجو پایان در

 تَظؼِ ظبختبری در ؼبکِ ّبی ػفبی تغییر ٍ  :چهارم جلسه کلی هذف

 اظپبیکیؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػی ٍ  ًگبّی بر تَظؼِ ٍ تکبهل در هغس :چهارم جلسه ویژه اهذاف

 را تَضیح دّذ. اظپبیکی ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػیٍ  تَظؼِ ٍ تکبهل در هغس  باضذ: قادر دانطجو پایان در

 



 تکبهل دادى ؼبکِ ّبی ػفبیالگَریتن ّبی تکبهلی ٍ  :جلسه  پنجن کلی هذف

 تکبهل دادى ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػی ٍ الگَریتن ّبی شًتیک :جلسه پنجن ویژه اهذاف

 .تَضیح دّذرا ٍ شًتیک الگَریتن ّبی تکبهلی   باضذ: قادر دانطجو پایان در

 ؼبکِ ّبی ػفبی هذٍالر :جلسه ضطن کلی هذف

  هذٍالراـَل عراحی ؼبکِ ّبی ػفبی  :جلسه ضطن ویژه اهذاف

 .دّذ تَضیحرا  اـَل عراحی ؼبکِ ّبی ػفبی هذٍالر باضذ: قادر دانطجو پایان در

  ؼبکِ ّبی ػفبی ببزگؽتی :جلسه هفتن کلی هذف

 ٍ ّبپفیلذ ؼبکِ ّبی ببزگؽتی :جلسه هفتن ویژه اهذاف

 را تَضیح دّذ. ٍ ّبپفیلذ ؼبکِ ّبی ببزگؽتیاـَل ٍ هفبّین   باضذ: قادر دانطجو پایان در

 ریبضیبت فبزی  :هطتنجلسه  کلی هذف

 هتغیرّبی کالهی ٍ فبزی تؼبریف ٍ :هطتنجلسه  ویژه اهذاف

 ؼرح دّذ. را هتغیرّبی کالهی ٍ فبزیهفبّین ٍ تؼبریف ٍ   باضذ: قادر دانطجو پایان در

 هٌغك فبزی ٍ اظتذالل تمریبی  :جلسه نهن کلی هذف

 اظتذالل تمریبیهٌغك فبزی ٍ  هفبّین :جلسه نهن ویژه اهذاف

 را ؼرح دّذ. هٌغك فبزی ٍ اظتذالل تمریبی کبربردّبی هفبّین ٍ باضذ:  قادر دانطجو پایان در

 کبربرد هٌغك فبزی در کٌترل   :جلسه دهن کلی هذف

 هٌغك فبزی در کٌترل ظیعتن ّب اظتفبدُ از :جلسه دهن ویژه اهذاف

 بیبى کٌذ. را هٌغك فبزی در کٌترل ظیعتن ّب ّبیکبربرد  باضذ: قادر دانطجو پایان در

 کبربرد هٌغك فبزی در عبمِ بٌذی :نجلسه یازده کلی هذف

 هٌغك فبزی در عبمِ بٌذی اظتفبدُ از :جلسه یازدهن ویژه اهذاف

 .را ؼرح دّذبٌذی هٌغك فبزی در عبمِ  ّبیکبربرد باضذ: قادر دانطجو پایان در

 هٌغك فبزی در هذلعبزیکبربرد   :جلسه دوازدهن کلی هذف

 هٌغك فبزی در هذل ظبزی اظتفبدُ از :جلسه دوازدهن ویژه اهذاف

 ؼرح دّذ.را  عبزیهٌغك فبزی در هذل ّبیکبربرد  باضذ: قادر دانطجو پایان در

 پردازغ ظیگٌبل در کبربرد هٌغك فبزی   :جلسه سیسدهن کلی هذف

 هٌغك فبزی پردازغ ظیگٌبل  اظتفبدُ از :جلسه سیسدهن ویژه اهذاف

 ؼرح دّذ.را  پردازغ ظیگٌبل ٍ تؽخیؿدر  هٌغك فبزی  ّبیکبربرد  باضذ: قادر دانطجو پایان در

 ترکیب ظیتن ّبی فبزی، ؼبکِ ّبی ػفبی   :جلسه چهاردهن کلی هذف

 ٍ ًَرٍفبزی تن ّبی فبزی، ؼبکِ ّبی ػفبی عترکیب ظی :جلسه چهاردهن ویژه اهذاف

 تَضیح دّذ. راؼبکِ ّبی ػفبی  ترکیب ظیتن ّبی فبزی ٍ :باضذ قادر دانطجو پایان در

 ی آًْبٍ کبربردّب  شًتیک الگَریتن -فبزی -ؼبکِ ػفبی  :جلسه پانسدهن کلی هذف

  شًتیک الگَریتن -فبزی -ؼبکِ ػفبی بب ترکیب تکٌَلَشی فیَشىکبربرد : :جلسه پانسدهن ویژه اهذاف

 ا تَضیح دّذ.ی آًْب رٍ کبربردّب شًتیک الگَریتن -فبزی -ؼبکِ ػفبیتکٌَلَشی فیَشى:  باضذ: قادر دانطجو پایان در
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 ٍ تکلیف ٍ توریي کالض ظر ظخٌراًی، بحث در :تذریس روش

 فیلن آهَزؼی، تفبٍیرآهَزؼی، اظالیذ ٍ ٍ ٍایت بردهبشیک  ،پبٍر پَیٌت : آهوزضی وسایل

ٍاحذ هلسم بِ ارزؼیببی تراکوی بب برگساری اهتحبى بفَرت کتبی ـَرت خَاّذ گرفت. داًؽجَ در ایي : سنجص و ارزیابی

 ارایِ ظویٌبر در یکی از هَضَػبت ارایِ ؼذُ تَظظ اظتبد هیببؼذ ٍ درـذی از ًورُ ًْبیی بِ ارایِ ظویٌبر اختفبؾ هیببذ.

 ظبػت تبریخ ظْن از ًورُ کل رٍغ آزهَى

 13 پبیبى ّر هبحث %10 ---- ٍ تکلیف توریي

 13 آببىراٍاخ %30 جسٍُ بعتِ اهتحبى هیبى ترم

 13 98بْوي %50 جسٍُ بعتِ پبیبى ترمآزهَى 

ٍ ارایِ  یکالظ یتفؼبل

 ظویٌبر

هؽبرکت در بحث ٍ 

 ظویٌبرارایِ 

10% ----- ----- 

 

 هقررات کالس: 

 ُػذم اظتفبدُ از تلفي ّورا 

 ِػذم غیبت غیرهَج 

  کالض درحضَر بِ هَلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ًبم ٍ اهضبی هذرض: دکتر هحوَد اهیری 

 ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ: دکتر هحوَد اهیری

 خبًن دکتر هبریب ؼیرٍاًیداًؽکذُ:   EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 تبریخ ارظبل:                                 1/7/1398تبریخ تحَیل: 

 دکتر هحوَد اهیری: تبییذ هذیرگرٍُ ٍ اهضب   ■آیب عرح درض برای اٍلیي ببر تذٍیي ؼذُ بلِ  خیر 

 



 َّؼوٌذ ػفبیؼبکِ ّبی جذٍل زهبًبٌذی درض 

 98-98رٍزّبی یکؽٌبِ ًیوعبل اٍل 12-8ظبػت 

 هذرس هوضوع تاریخ  جلسه
 هحوَد اهیریدکتر  ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػیآضنایی با  98هْر  7  1

 دکتر هحوَد اهیری اًَاع ؼبکِ ّبی ػفبی هفٌَػی ٍ کبربردّبی آى 98هْر  14 2

 دکتر هحوَد اهیری ػفبی ّبی ؼبکِ در یبدگیری لَاًیي 98هْر  21 3

 دکتر هحوَد اهیری تَظؼِ ظبختبری در ؼبکِ ّبی ػفبی تغییر ٍ 98هْر  28 4

 دکتر هحوَد اهیری الگَریتن ّبی تکبهلی ٍ تکبهل دادى ؼبکِ ّبی ػفبی 98هْر  5 5

 دکتر هحوَد اهیری ؼبکِ ّبی ػفبی هذٍالر 98آببى  12 6

 دکتر هحوَد اهیری ؼبکِ ّبی ػفبی ببزگؽتی 98آببى  19 7

 اهتحبى هیبى ترم 98آببى  26 8

 ریبضیبت فبزی

 دکتر هحوَد اهیری

 دکتر هحوَد اهیری هٌغك فبزی ٍ اظتذالل تمریبی 98آببى  3 9

 دکتر هحوَد اهیری کبربرد هٌغك فبزی در کٌترل ظیعتن ّب اظتفبدُ از 98آرر  10 10

 دکتر هحوَد اهیری هٌغك فبزی در عبمِ بٌذیکبربرد  98آرر  17 11

 دکتر هحوَد اهیری کبربرد هٌغك فبزی در هذل ظبزی 98آرر  24 12

 دکتر هحوَد اهیری کبربرد هٌغك فبزی پردازغ ظیگٌبل  اظتفبدُ از 98 دی 1 13

 دکتر هحوَد اهیری تن ّبی فبزی، ؼبکِ ّبی ػفبی عترکیب ظی 98دی  8 14

 دکتر هحوَد اهیری ٍ کبربردّبشًتیک الگَریتن  -فبزی -بکِ ػفبیؼ 98دی  15 15

 دکتر اهیری -داًؽجَیبى ارایِ ظویٌبرّب 98دی  16 16

 دکتر اهیری-داًؽجَیبى ارایِ ظویٌبرّب 98دی  17 17

 

 

 


