
 

 
 

 
 

 

 

 مهندسي كامپيوتر  مباحث نام دروس ردیف

 زبان عمومی و تخصصی 1
(، لغي،، واگايان تخصصيی    soي    suchي    tooي    enoughي    veryقيود و كلمات ربط، قيود كميی    اسم و انواع آن،
  درك مطلب(

 (2و1ریاضی عمومی    2

ای ي مقياعع    امنه و برد توابع ي مفهوم فاكتوریي  و بطيط دولمليه    تعریف انواع تابع و مفاهيم مرتبط با آن ي به دس، آوردن د  تابع

 يپيوسيتيی     يي  هيای ميبهم  صيورت  مربوط بيه آن ي   قضایای  و حد  مفهوم حد و پيوستگيهای درله دو(( ي  مخروعی  منحنی

ای تغييير و  حظيه آهنگ متوسط و  ل ي مشتق ايری های مفهوم مشتق و فرمول مشتق وكاربرد مشتق ( ي مجانب توابع و انواع آن

سيازی  ی عطيف ي مطيائ  بهينيه     خطوط قائم و مماس بر یک منحنی ي نقاط اكطترمم و نقطه های وابطته ي نوشتن معادالت آهنگ

 ی مقدار تقریبی تابع كاربرد عملی مشتق( ي بررسی قضایای مقدار ميانيين، رل و كشی ي تعریف دیفرانطي  و محاسبه

 آمار و احتماالت 3

ي قضييه     چنيد قضييه مهيم   ي    تركييب ي    ترتييب ي  تبدی  یا لایيش،ي  قوانين شمارش )آناليز تركيبي: و احتمال كيبيآناليز تر
پيییر ي انتخياب بيا لایييیاری و بيدون        ي ميدل احتميال بير روی فضيای نمونيه متنياهی شيمارش          تابع احتمال )احتمال:   (ایچندلمله

ی ي قيانون    احتميال شيرع  پییر ي ه ي مدل احتمال بر روی فضای نمونه نامتناهی شمارش لایيیاری ي مدل احتمال بر روی فضای نمونه پيوست 
 (ي احتمال پيشين و احتمال پطين قانون احتمال ك  و قضيه بيزضرب احتمال ي 

 الكترونيک دیجيتال 4
Ranها ي نویز ي كنندههای دیجيتال ي معكوسICهای مشخصه out هيای  ي تأخير انتشار ي توان مصرفی ي خانوادهRDL    ي
ANDايتهای  OR  ي مدارهای دو قطبی ي مدارهایRTL  وDTL  ي ايتهای پایه ي مدارهایDTL 

 اططته ریاضيات 5

 روش ح  روابط بازاشيتی هميين ي رابطيه بازاشيتی        هاي بازگشتيها و مباني منطق ـ رابطه جبر گزاره
همين خطی مرتبه اول و ح  آن ي رابطه بازاشتی همين مرتبه دوم با ضرایب ثابي، ي رابطيه بازاشيتی نياهمين ي          

  -استفاده از رابطه بازاشتی برای ح  یک مطاله(

ي رابطه ي برخيی از خيوا     هاضرب دكارتی مجموعهها ي حاص ي اعمال روی مجموعه  تعاریف اوليهمجموعه نظریه 
 ی سازااری ي تابع ي اص  النه كبوتری(ارزی و افرازها ي رابطههای همها ي اراف رابطه ي بطتار متعدی ي رابطهرابطه

 ساختمان داده 6

هيای  الييوریتم های ورودی ي نمادهيای مجيانی یيا حيدی ي       ي حال،  هاحلي  اليوریتمت  الگوریتم )مشخصات، تجزیه و تحليل( 
ي ح  معادالت بازاشتی با استفاده از درخ، بازاش، ي ح  معادالت بازاشتی با استفاده از قضييه اصيلی  ي حي  معيادالت          بازاشتی

بازاشيتی خطيی رييرهمين ي حي  معيادالت         معيادالت بازاشتی با استفاده از معادله شاخص ي معادالت بازاشيتی خطيی هميين ي       
ترانهياده  ي    های اسپارسماتریسي  هاایچند لملهسازی آرایه در حافظه ي   ذخيرهها آرایه از روش تغيير متغيرها( ي  استفادهبازاشتی با 
حلقيوی   صفي  فيص ي پشتة دواانهي  هيت پشصف و پشته  -ها(ي ضرب ماتریس  های باال مثلثی و پائين مثلثیماتریسي   ماتریس

 (ارزشيابی عباراتي  مطئله مطير پر پيچ و خمي 

 هاها و ماشيننظریه زبان 7
هيای متنياهی   ي ماشيين    (DFA)مفاهيم اوليه ي عمليرهای زبان ي عبارت باقاعده ي ارامير مينظم ي ماشيين حالي، متنياهی        

 (NFA)ريرقطعی 

 مدارهای منطقی 8

اييری  مكمي  ي    ختلف عيددی مهای لمع در مبنااد ي مبناهای عددی ي تبدی  مبناها ي  نمایش اعد ها و مبناهاي عدديسيستم

مميزدار  اعدادهای عددی ي ي كد تفریق كردن اعداد محاسبات در سيطتم مكم  دو ي دار يي نمایش اعداد عالم، از اعداد

 (دن اعالعاتدر مبناهای مختلف ي كد كر

 معماری كامپيوتر 9

به یک مبنای دلخواه ي اعداد مميز ي تبيدی  مبنيا در اعيداد       10 مبنای اعداد ي تبدی  از مبنای  العات ها و اطنمایش داده

ي    1دار ي روش مقيدار عالمي، ي روش مكمي         ي نمایش اعداد عالمي،   16و  8به مبنای  2مميز ثاب، ي تبدی  اعداد مبنای  

در  IEEE 754ز شناور ي نرمال سازی ي اسيتاندارد    اعداد ممي ي نمایش دارای افزونيی ي روش كدایاری ي 2روش مكم  

 Uni Code (Universalي كدايیاری     EBCDICنمایش مميز شناور ي كدهای كاراكتری ي كداسكی ي كدایاری 

Code) افيزار ميورد    لمع و تفریق اعداد مميز ثابي، ي سيخ،     هاي محاسباتيمحاسبات كامپيوتري و الگوریتم ( ي

ي الييوریتم ضيرب بيو  ي الييوریتم          2ق ي ضرب اعيداد ممييز ثابي، ي ضيرب اعيداد مكمي           نياز برای عم  لمع و تفری

 شده ضرب بو  ي تقطيم اعدد مميز ثاب، ي محاسبات مميز شناور ي ضرب و تقطيم مميز شناور(اصالح

 1آزمون 



 

 

 سيطتم عام  11

 هيای حافظيه  يي عملكيرد   نهيان  يي حافظيه   ازیسي  ذخييره  ي سياختار  ي وقفه ي پردازنده اصلی عناصر كامپيوتر افزار سخت به كلي نگاه

 سيطيتم  يي عملييات   عامي   سيطيتم  تكامي   يي سيير   عام  سيطتم نقش عامل سيستم به كلي نگاه خرولی /ورودی ي ساختار دوسطحی

 سـاتتارهاي  بياز   ميتن  هيای عامي   ي سيطيتم  محاسباتی هایي محيط امني، و ي  حفاظ، سازیذخيره ي مدیری، پردازه ي مدیری، عام 

 هيا سياسي،  و ي راهكارهيا  سيطتمی هایي برنامه سيطتم هایي فراخوان عام  سيطتم كاربر ي رابط عام  سيطتم هایسرویس عامل يستمس

 ميتن  ي تعویض پردازه كنترل ي بلوك پردازه مفهوم پردازنده بندي زمان و هانخ ها،پردازه مجازی ي ماشين عام  سيطتم ي ساختار

 بالدرنگ هایسيطتم در بندیي زمان بندی زمان هایي اليوریتم پردازنده بندی ي زمان هاي نخ پردازه(  تعویض

 های كامپيوتریشبكه 11

( ي پروتك  ي انواع شبكه از Subnet  های كامپيوتری ي اهداف ایجاد شبكه ي زیرشبكهشبكه  مفاهيم پایه شبکه هاي كامپيوتري
( ي توپولوگی شبكه ي   peer-to-peerو  client/serverدهی  نظر نحوه سرویس نظر وسع، ناحيه تح، پوشش ي انواع شبكه از 

 Fullي ارتبياط   Half Duplexي ارتباط  Simplexارا و بدون اتصال ي ارتباط های اتصالبندی و معماری شبكه ي سرویسالیه

Duplex  الیـه فيزیکـي و انتلـال داده    ( ینتران، ي اكطتران،ي انواع انتشار پيام ي فناوری انتقال داده  انتشاری ي نقطه به نقطه( ي ا  
سيم( ي ارتباط رادیویی ي امواج رادیویی ي سيينال ي     رسانه انتقال ي رسانه هدای، شده  سيمی( ي رسانه هدای، نشده  بی  

سيينال آنالوگ ي سيينال دیجيتال ي پهنای باند ي هارمونييک ي صيدمات انتقيال ي ظرفيي،  سيرع،( كانيال ي قضييه                  
 Pulse)برداری ي رابطه نایكویيط، ي رابطه شانون ي مدوالسيون ي كارایی  رانيدمان( پهنيای بانيد ي مدوالسييون       نمونه

Code Modulation) PCM پلكطينگ(ي تبدی   كدینگ( داده دیجيتال به سيينال دیجيتال ي مالتی 

 پایياه داده 12

ها ي كياربران و ميدیران پایيياه      های پایياه دادهزبانها ي  ي دید برای دادهها   عناصر اصلی پایياه دادهها مفاهيم پایگاه داده
هيا ي دالیي  اصيلی      هيا ي معمياری سيطيتم پایيياه داده      ای ي ساختار سيطتم مدیری، پایيياه داده  ها ي تراكنش ي استقالل داده  داده

ي دیياارام ارتبياط مولودیي، ي دیياارام ارتبياط        ای ارتباط مولودی، داده  مدل ايداده مدل ها( ي بكارايری پایياه داده
ای سلطيله مراتبيی ي     ای ي مروری بير ميدل داده  سازی یكتا ي مدل رابطهي زبان مدل  ERمولودی، بطط یافته ي مشكالت نمودار  

 ای(ای شبكهمروری بر مدل داده

 عراحی اليوریتم 13

 نمياد  ( ي   Big O   یيا  ی بيزرگ O  Oنمياد  ي    لييوریتم دس، آوردن مرتبيه الرایيی ا  ه ب  هاپيچيدگي زماني الگوریتم

هايي  پيچييدای الييوریتم   امييای كوچيک( ي تعييين آوردن مرتبيه        ي نمياد      كوچيک(  o  oيي نمياد   نمياد ي  اميای بزرگ(

هيای دیيير بيرای    روشي    ح  روابط بازاشيتی نياهمين  ي   ح  روابط بازاشتی هميني   ط بازاشتیح  روابهای بازاشتی ي  اليوریتم

 (Akra-Bazziي روش  ح  روابط بازاشتی

ي تحليي  پيچييدای زميانی       سيازی سيریع   مرتيب ي سيازی ادريامی     مرتيب  ي ولوی دودویيی    لط،  غلبه هاي تلسيم والگوریتم
ي ضيرب اعيداد      هيا اليوریتم ضيرب استراسين بيرای مياتریس    سازی سریع ي  فضا در مرتبهای بهبود زمان و سازی سریع ي روش مرتب

 ترین زیرآرایه(ترین لف، نقاط ي مطأله بزرگصحيح بزرگ ي پيچيدای زمانی اليوریتم ضرب اعداد بزرگ ي یافتن نزدیک

 هوش مصنوعی 14

های هوشمند ي محيط وظيفه ي عامي   ي عام چيط،   AIای بر هوش مصنوعی ي   مقدمه هاي هوشمندهوش مصنوعي و عامل

 های یادايرنده  واكنشی ساده ي عام  واكنشی مبتنی بر مدل ي عام  مبتنی بر هدف ي عام  مبتنی بر سودمندی ي عام 

عام  ح  مطئله ي استراتژی لطتجوی ناآااهانه ي التنياب از حياالت تكيراری ي روش لطيتجوی          حل مسائل توسط جستجو

يي لطيتجوی تعمييق    A*لطتجوی اول ي بهترین حریصانه ي لطيتجوی اوليين بهتيرین        ي جستجوي آگاهانههاروشارافی 

ي توابع هيوریطتيک ي اثير كيفيي، تيابع هيوریطيتيک بير       A*ي لطتجوی اولين بهترین بازاشتی ي لطتجوی  A(IDA)*تكرار 

 كارایی ي ابداع توابع هيوریطتيک قاب  قبول

 هاها و سيطتمسيينال 15

-های پایه ي سيطتم( ي سيينالDT( و زمان اططته  CTهای زمان پيوسته   سيينالها ها و سيستماي بر سيگنالملدمه

- سيطتمولوشن ( یا كانLTIهاي تطي تغييرناپذیر با زمان )سيستم ها( يي خوا  اساسی سيطتم DTو  CTهای 

هيای  زمان پيوسته  انتييرال كانولوشين( ي خيوا  سيطيتم       LTIهای زمان اططته  مجموع كانولوشن( ي سيطتم  LTIهای 

LTI  های ي سيطتمLTI  های علی ي سيطتمLTI  هيای  پایدار ي نمایش معادالت تفاضلی ي دیفرانطي  سيطتمLTI     ي نميایش

 دیاارام بلوكی(



 
 

 
 ث مهندسي كامپيوتر مباح نام دروس ردیف
 ، لغ،، واگاان تخصصی  درك مطلب(هاضمایر، ربط دو لمله، تطابق فاع  و فع ، زمان زبان عمومی و تخصصی 1

 (2و1ریاضی عمومی    2

يپربولييک  های شيام  توابيع مثلثياتی و ه   ی انتيرالايری ي محاسبهو استفاده از تغيير متغير در انتيرالايری فرمولهای انتيرال  انتگرال
ايری به روش تجزیه كطرها ي  انتييرال معيين و     ايری لزء به لزء ي انتيرال های مختلف فرد یا زوج هطتند ي روش انتيرال كه با توان

اييری از انتييرال ي معرفيی      های ريرعادی  ناسيره( ي مشيتق    های شام  لزء صحيح و قدرمطلق ي انتيرال خوا  آن ي محاسبه انتيرال 
حاصي     محاسيبه حجيم   سطح محصور ي  محاسبه  ي حد مجموع به كمک انتيرال معين یمحاسبه  كاربرد انتگرالبتا( ي توابع ااما و 
و محاسيبه مختصيات مركيز ثقي       ة مطياح، سيطح حاصي  از دوران یيک منحنيی ي       محاسب ي عول قوس منحنی یمحاسبه از دوران ي 
هيا و  صيعودی و نزوليی بيودن دنباليه     ها ي  و واارایی دنباله هميرائی ، بررسیتعریف دنباله   ـ دنباله و سرياشتاورها 

های بازاشيتی ي سيييما و خيوا  آن، مفهيوم سيری و شيرط هميرایيی          كران ي  دنبالهدار و بیهای كرانتعریف  دنباله
هيای متنياوب،   های مثب، ي سيری   های هميرایی برای سریآزمون های عددی ي ها ي  به دس، آوردن حاص  سری سری
هيای  هيای تيوانی ي سيری     ی هميرایی سيری های توانی، محاسبه شعاع و فاصلهرایی مطلق و مشروط ي تعریف سری همي

 تيلور و مک لورن(

 آمار و احتماالت 3

متغيرهيای  ي    تابع توزیيع  تجمعيی(  انواع متغيرهای تصادفی ي  )تابع توزیع و متغير تصادفي: متغيرهاي تصادفي
ای ي تيابع نير      ي محاسبه تيابع توزیيع در توابيع چنيد ضيابطه        تجمعی( متغير تصادفی پيوستهتابع توزیع ي تصادفی پيوسته  

ی ای یا كنيار های احتمال حاشيهتوزیعتوزیع احتماالت توأم اططته ي   (  )متغيرهاي تصادفي با توزیع توأم:خرابی
توزیيع  ی تصيادفی اططيته ي     غيرهيا اسيتقالل مت ي توزیع شرعی متغير تصادفی تيوأم اططيته     متغيرهای تصادفی اططته ي  

ي    (X,Y)توزیع احتمال شرعی زوج پيوسيته  ي متغيرهای تصادفی توأم پيوسته ي    دو متغير تصادفی پيوستهتوأم  احتماالت
 (های تصادفیي توزیع تابعی از یک متغير تصادفی ي توزیع توأم توابعی از متغير استقالل دو متغير تصادفی پيوسته

 تالالكترونيک دیجي 4
ي ايتهيای     STTLي ايتهای كلكتور باز ي ميدارهای كيم مصيرف ايتهيای        TTLي ايتهای پایه   TTLمدارهای 
 ECL( ي ايتهای اشمي، تریير ي ايتهای سه حالته ...و  ORو  TTL  ANDمنطقی 

 اططته ریاضيات 5
ي تركيب با تكرار ي چند خاصي، فرمول تركيب ي محاسيبه تعيداد توابيع      تبدی  یا لایيش، ي تركيباصول شمارش 

 ي یافتن تابع مولد یک دنباله ي یافتن فرم بطته(  پوشا ي توابع مولد ي عمليات روی توابع مولد 

 ساختمان داده 6

ليط، پيوندی حلقوی ي   اعمال انجام شونده روی ليطتهای پيوندیي   تک پيوندی ليط،  هاي پيونديليست   
 ي   پياده سازی صف و پشته با اسيتفاده از ليطي، پيونيدی   ي  های پيوندیعمليات قاب  الرا روی ليط،ي   یا چرخشی

نميایش  ي    های دودوییخوا  درخ،های دودویی ي ي درخ،  هانمایش درخ،  هادرتت (، ليط، پيوندی دواانه

 ، درخ، لطتجوی دودویی، درخ، دودویی نخ كشی شده(پيمایش درخ، دودوییي  درخ، دودویی

 هانظریه زبانها و ماشين 7
های مينظم ي    ي لم پامپ  تزریق( برای زبان Mooreو  Mealyی هاي ماشين  DFAرابطه ارامر منظم، عبارت با قاعده و ماشين  

 سازی ارامرهاي ساده (parser)های مطتق  از متن ي اليوریتم پارسر های منظم ي زبانهای زبانویژای

 مدارهای منطقی 8

ای ميورد نيياز   اتحادهي های  عمليات( تركيبی ي تابع منطقيی ي    اي، های اوليه ي  متغير منطقی ي اي،  مدارهاي منطلي
ي    های منطقیخانوادهسازی دو سطحی ي  پياده های كام  ي اي، های نمایش توابع ي ي روش  سازی توابع منطقیبرای ساده

دیيير پيياده   ي    هيای منطقيی دیجيتيال   ميدارهای الكترونيكيی داخليی خيانواده    ي    سازیمدارهای مجتمع و سطوح مجتمع
ي    متغييره  5، 4، 3ليداول كيارنوی توابيع     يي  ليدول كيارنو   طلـي  سـازي توابـع من  سـاده  ( ي های دو سطحیسازی
 مک كالسكی برای ساده كردن توابع منطقيی  يبندی كویين  لدولي اهمي،  حاالت بیي   سازی توسط لدول كارنوساده
ي عراحی توابيع منطقيی  عراحيی یيک ميدار منطقيی( ي عراحيی تيوابعی كيه بيه ازاء بعضيی از تركيبيات               تأخير انتشار  ي 

 (مخاعرهها، خرولی ندارند  توابع ناكام ( ي دیورو

 معماری كامپيوتر 9

سازی ايیرااه مشيترك   های بافر سه حالته ي پياده سازی ایرااه مشترك به وسيله اي، ایرااه ي پياده ریز عمليات 

 قاليب   سـازي واحـد كنتـرل   تشـری  كـامپيوتر پایـه و پيـاده     ي   (ASMبا استفاده از مالتی پلكطر ي چيارت    

افزاری ي واكشيی دسيتور ي رمزاشيایی دسيتور ي اليرای            دستورالعم  ي واحد كنترل كامپيوتر مبنا ي واحد كنترل سخ،  

دستورات مرالعه به حافظه ي الرای دستورات مرالعه به ثبات ي اليرای دسيتورات ورودی و خروليی ي وقفيه ي واحيد          

ریزی شده ي ایجياد یيک ریزبرناميه نمونيه ي ایجياد ریيز           امهافزاری برای كامپيوتر مبنا ي واحد كنترل ریز برنكنترل سخ،

 برنامه(

 2آزمون 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيطتم عام  11

 همروندي

يي   متقابي   يي انحصيار   هيا پيردازه  يي محياوره   عامي   سيطيتم  ي مالحظات رقاب، ي شرط هاپردازه هميامی ي اصول هاپردازه بين ارتباط

 ي ارزیيابی     Mutex Lockيي  افيزار  سيخ،  حمایي،  رویكردهيای  : متقابي   يي انحصيار   افزاری نرم رویكردهای  :متقاب  انحصار

 نویطنداان و خواننداان ي مطأله پيام ي تبادل  ناظرها( مانيتورها ي ي سمافورها مشغولی انتظار بر مبتنی رویكردهای

 بست بن

يي   بط، بن از تنابي ال بط، بن از ي پيشييری بط، بن اداره هایي روش منبع تخصيص ي اراف بط، بن ي شرایط بط، بن اصول
 بط،بن ارفتن ي نادیده بط،بن ي ترميم ترميم و بط، بن كشف

 های كامپيوتریشبكه 11

بندی ي انتقال سنكرون و آسنكرون ي كنتيرل    های فریم وظایف الیه پيوند داده ي ارائه سرویس به الیه شبكه ي روش الیه پيوند داده

 تخصييص كانيال   هاي كنترل دسترسي به رسانه و اجزاي شـبکه  روش طا(لریان ي كنترل خطا ي تصحيح خطا ي تشخيص خ   

 IEEE 802.3ي اسيتاندارد اترني،       IEEEهای دسترسی تخصيص پویا ي استانداردهای ایطتا ي تخصيص كانال پویا ي انواع پروتك 

هيای بيا   LANيي   وری ي تيأخير و بهيره     Token Ring (IEEE 802.5)ي    Token Bus (IEEE 802.4) ( ي  Ethernetیا 

ي    IEEE 802.11 WLANای ي اسيتانداردهای    هيای مياهواره  بنيدی ي شيبكه    سرع، باال ي اترن، پرسرع، ي استانداردهای كابي  

ي اسيتانداردهای كيانكتور ي        DSL سيم شخصی  بلوتو ( ي خيط مشيترك دیجيتيال یيا    های بییا شبكه IEEE 802.15استاندارد 
 نده ي هاب ي پ  ي سوویچ ي مطيریاب ي دروازه(ي تكراركن NIC كارت واسط شبكه یا 

 پایياه داده 12

 (ایبه لدول ي قوانين لامعي، در مدل رابطه ERتبدی  نمودار   مباحث مرتبط با كليدها،اي) مدل داده

ای توسيعه  هلبير رابطي  ي ای ي بهينه سازی پرس و لو ي اعمال تغييرات در پایيياه داده      لبر رابطههاي پرس و جوي فرمال زبان

 ای(ای دامنهای سطری ي حطاب رابطهیافته ي حطاب رابطه

 عراحی اليوریتم 13

زميانی ضيرب    ي  مرتبيه    هيا ضيرب زنجييری مياتریس   ي    ایضریب دولمليه  اعداد فيبوناچی ي مطأله برش چوب ي   پویا ریزيبرنامه

طير بين تمام لف، رئوس یک ايراف ي مطيأله فروشينده      ترین مي كوتاه ولوی دودویی بهينههای لط،درخ،ها ي زنجيری ماتریس
ترین زیردنباله مشترك  ي مطأله خرد كردن ارد ي بزرگنویطی پویا برای مطأله فروشنده دورهارد ي مرتبه زمانی اليوریتم برنامه دوره

بنيدی بيا هيدف انجيام     ي زميان بندی   زمان ي اليوریتم كروسكال ي اليوریتم پریم  حریصانه  هايالگوریتمپشتی( پول ي مطأله كوله 

 (اليوریتم رمزایاری هافمنترین تعداد كارها ي بيش

 هوش مصنوعی 14

سازی ي لطتجوی تپه نوردی ي تقویي، الييوریتم تپيه    های لطتجوی محلی و مطائ  بهينهاليوریتم هاي جستجوي آگاهانهروش

هيای  اليوریتم توليد و آزمون ي عامي  اليوریتم گنتيک ي ي ای محلیي لطتجوی دسته Simulated annealingنوردی ي لطتجوی 

 مسـائل اراـا محـدودیت     LRTAعامي    ي   onlineهای لطيتجوی عمقيی   های ناشناخته ي عام  و محيط onlineلطتجوی 
سيازی  ميدل سازی افزایشی مطائ  ارضای محدودی، ي انواع مطائ  ارضيای محيدودی، ي     سازی مطئله ي فرمولهتعریف مطئله ي فرموله 

ی متغيير  ( برای مطائ  ارضای محدودی، ي توضيح مراح  ي ایيده   Back trackingمطائ  ارضای محدودی، ي لطتجوی عقبيرد  

( یيا  Most Constraining Variable )  MCVی متغير بيا بيشيترین تأثيرايیاری     ( ي ایدهMRV  با كمترین مقادیر باقيمانده

 Degree heuristicتطاب بيا كمتيرین محيدودی،   ی ان( ي ایده  LCV        رو  ( ي توضييح مراحي  ي الييوریتم پييشFC    ي انتشيار )

هيای  ي تحليي  پيچييدای زميانی ي محيدودی،       AC-3( ي سازاار كردن یال ي اليوریتم Constraint propagationمحدودی،  

 ي تبدی  اراف حال، به درخ،خا  ي عقبيرد هوشمندانه ي لطتجوی محلی برای مطائ  ارضای محدودی، ي ساختار مطائ  

 هاها و سيطتمسيينال 15

نميایش سيری فوریيه    ي هيای نميایی مخيتلط      بيه ورودی  LTIهيای  پاسيخ سيطيتم    هـاي متنـاو   سيگنالسري فوریه نمایش 
و  LTIعبور از سيطيتم  ي   (DTFS)های متناوب زمان اططته نمایش سری فوریه سيينالي   (FS)های متناوب زمان پيوستهسيينال

هيای  تبيدی  فوریيه بيرای سييينال    ي    تبدی  فوریه زمان پيوسته  (FT) تبدیل فوریه زمان پيوستهپاسخ فركانطی و فيلترسازی( ي  

پاسخ فركانطی زمان پيوسيته و معيادالت دیفرانطيي  خطيی بيا      ي خاصي، ضرب  ي   خاصي، كانولوشني خوا  تبدی  فوریه  ي   متناوب

 (ضرایب ثاب،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مباحث مهندسي كامپيوتر 

 1و2های مجموع مباحث آزمون

 3آزمون 



 

 

 

 

 مباحث مهندسي كامپيوتر  نام دروس ردیف

 زبان عمومی و تخصصی 1
(، معلوم و مجهيول، لميالت مركيب كوتياه، نقي  قيول مطيتقيم و ريير مطيتقيم، لغي،، واگايان            modalافعال  

 تخصصی  درك مطلب(

 (2و1ریاضی عمومی    2

مطياح،  محاسبه   ی عول قوس يمحاسبه و مفاهيم مرتبط به آن ي دستياه مختصات قطبی  دستگاه مختصات قطبي

 و خيوا  آن ي    اعيداد مخيتلط    اعداد مخـتلط ي   (قطبی هایدر منحنیحاص  از دوران  حجمسطح و  ،محصور

 ـ هندسـه تحليلـي و جبـر تطـي        (حه مخيتلط نيواحی در صيف   ي  مختلطهای و معادله ریشه یک عدد مختلط

بعدی ي خط و صفحه بردارها در فضای سه ي   ماتریسی رتبه و كاربردهایش ي  دترمينان  و خوا  آن ي  ماتریس  

های پارامتری و تعریيف توابيع   بعدی ي منحنیها در فضای سهانواع رویه  ها و توابع برداريها، تمـ رویه در فضا(

مشيتق لزئيی توابيع    ي حد و پيوستيی توابع چند متغييره     ، دامنه، برد  ـ توابع چند متغيره   و تاب( برداری ي انحناء 

ي كاربردهيای دیيير ارادیيان ي كيرل،        سوئی لهتی مشتق و ارادیان   ای و ضمنی ي  زنجيرهمشتق ي چند متغيره   

 (نقاط بحرانی توابع چند متغيرهدیورگانس و الپالسين ي 

 تآمار و احتماال 3

اميد ریاضی تابعی از یک متغير تصادفی اططته و یک متغير تصيادفی  اميد ریاضی ي : اميد ریااي و تواص آن
 ضریب همبطيتيی خطيی  ي اریانس وخوا  واریانس و كوي واریانس ي كوواریانس ي  قوانين اميد ریاضیي   پيوسته

امييد ریاضيی و واریيانس مجميوع     ي ي اميد ریاضی مجميوع متغيرهيای تصيادفی       اميد ریاضی و واریانس شرعیي 
ی ي محاسبه اميد ریاضی با مشروط كردن ي محاسبه واریانس با مشروط كردن ي    تعداد تصادفی از متغيرهای تصادف

 شفبیینامطاوی چر ي خوا  تابع مولد اشتاوي تابع مولد اشتاور توأم ي  تابع مولد اشتاور

 الكترونيک دیجيتال 4
ي ولتاگ آستانه ي وضعي، كانال در مدارهای مختليف    nmosي مدهای عملياتی   MOSFETترانزیطتورهای 

، VIHهيای مربوعيه بيه    ي محاسيبه    NMOSي ايي، خيانواده    PMOSي مدهای عملياتی  JDي لریان 
VIL  وVM های دواانهي ترانزیطتور بار با بایاس بدنه ي خرولی 

 اططته ریاضيات 5

های ویژه ي ايراف دو بخشيی ي مفياهيم ميرتبط بيا           تعاریف اوليه ي نمایش اراف ي ارافنظریه گراف 

دار ي   هيای لهي،  های اویلر ي اویليری بيودن ايراف     دار ویژه ي اراف های له،اراففاصله در اراف ي  

آمييزی یيالی   ای رنيی ي رنيگ   آميزی اراف ي چندلمله های مططح ي رنگ های هاميلتونی ي اراف اراف

 تعاریف و اصطالحات درخ، ي پيمایش درخ، دودویی ي پيمایش پيش ترتييب ي پيميایش      درتت  اراف( ي 

ي پيمایش پس ترتيب ي درخ، عبارت ي درخ، فرااير نخطتين گرفا ي الييوریتم لطيتجوی نخطيتين      ميان ترتيب  

 گرفا ي اليوریتم لطتجوی نخطتين پهنا ي درخ، پوشای اراف ي اليوریتم كروسكال ي اليوریتم پرایم(

 ساختمان داده 6

هيا ي تبيدی  لنيي  بيه       نيي  ل ي های انتخابدرخ،ي  2ي3های ها ي درخ، B – treeيي  ها heap  هادرتت

ي    هيا پيميایش ايراف  ي    نميایش ايراف   ها گراف -(AVL ،treap -یک درخ، دودویی ي پيمایش لنيي   

ي    اليوریتم پيریم یا كراس   ي  اليوریتم راشالي  درخ، پوشای با حداق  هزینهي درخ، پوشا  ي   های متص اراف

 (اليوریتم سولين

 هاها و ماشيننظریه زبان 7
ای و ارامير مطيتق  از ميتن ي      ( ي ماشيين پشيته    PDAای  هيای پشيته  ي ماشيين    برای زبان مطتق  از متنلم پامپ 
 های مطتق  از متن های زبانویژای

 مدارهای منطقی 8
مييدار ي    بيتييی nی كاميي  كننييدهمييدار لمييعي    كننييده لمييعي    اييرمقایطييه  مــدارهاي منطلــي تركيبــي

 (مدارهای تابعی ي تفریق كننده ي BCDی لمع كننده ي یبيت nی دودویی كننده/تفریق كنندهلمع

 معماری كامپيوتر 9

هيای ماشيين ي محاسيبه عبيارات ریاضيی بيا         ها در دستورالعم  تعداد آدرس CPUواحد پردازش مركزي 
پـردازش   ( ي  CISCو  RISCهای وضعي، ي وقفيه ي كامپيوترهيای       دهی ي بي، استفاده از پشته ي انواع آدرس 

ای برای دستورات ي برعرف نميودن مشيكالت مربيوط    ی محاسباتی ي پردازش خط لوله  خط لولهاي تط لوله
ي كيارایی     RISCها ي برعرف نمودن مشكالت مربوط به انشعاب ي خيط لوليه در كامپيوترهيای     به وابطتيی داده

 (Flynnبندی سازی حافظه ي دستهبرگ برداری و ابَركامپيوترها ي برگي پردازش stallخط لوله با 

4آزمون   



 

 سيطتم عام  11

 حافظه مدیریت

يي   مشيترك  هایكتابخانه و پویا ي پيوند پویا ي بارایاری فيزیكی و منطقی آدرس ي فضای آدرس انقياد ي حافظه مدیری، ملزومات

 ساده دیبن ي قطعه ساده بندی ي صفحه (buddy system) رفاقتی  ي سيطتم حافظه بندیپارتيشن

 مجازي حافظه

 ليایيزینی  هيای ي الييوریتم  واكشی ي سياس، مجازی حافظه در صفحه هایلدول ي ساختار مجازی بندی ي صفحه مجازی حافظه

  بندیقطعه و بندی صفحه ي تركيب مجازی بندی ي قطعه مجاز بندیصفحه مالحظات ي سایر ي كوبيدای قاب ي تخصيص صفحه

 های كامپيوتریشبكه 11

يي  Datagram ارائه سرویس به الیه انتقال ي سوویچينگ و انواع آن ي ساختار درونی الیه شبكه ي مقایطه مدار مجازی بيا      یه شبکهال

هيای مطييریابی ي     هيای مطييریابی ي الييوریتم     ای ي مطييریابی ي اهيداف پروتكي        مقایطه سيوویچينگ ميداری بيا سيوویچينگ بطيته     

ي    IP ي پروتكي  اینترني، یيا       Jitterپییر ي ازدحام ي اصول كنترل ازدحيام ي كنتيرل     های تطابقریتمناپییر ي اليوهای تطابقاليوریتم

 های كنترلی اینترن،.(دهی بدون كالس ي پروتك سازی ي آدرسي زیرشبكه IPهای آدرس

 پایياه داده 12
هيا ي عمليرهيای رشيته ي عمليرهيای         ادههيا ي اسيتخراج د    هيا ي زبيان كيار بيا داده       زبان تعریيف داده  SQLزبان پرس و جوي 

ی پرس و لو ي پرس ولوهای تيو در تيو ي پيرس ولوهيای پيچييده ي تعریيف دیيد در            بندی نتيجههای ي توابع تجمعی ي ارو  مجموعه

SQLها(دهی در پایياه داده رهانا ي امني، و مجوز جامعيت و امنيت ( ي 

 عراحی اليوریتم 13
ي    (DFS)وليوی عمقيی   در ايراف ي لطي،     (BFS)وليوی سيطحی   يه ي نمایش اراف ي لطي،    تعاریف اولالگوریتم گراف 

منبيع ي    ترین مطير تيک های همبند قوی ي یافتن كوتاهسازی توپولوگیک ي مؤلفه ي مرتب  DFSهای اراف در اليوریتم بندی یالدسته

 ( Max Flow Min Cutي قضيه   Ford – Fulkersonهای لریان ي اليوریتم اليوریتم دایكطترا ي اليوریتم بلمن ي فورد ي شبكه

 هوش مصنوعی 14

اييری بهينيه ي الييوریتم      تعریف بازی از دید هوش مصنوعی ي فرموله سازی مطيئله بيازی ي تصيميم       ها )جستجوي رقابتي(بازي

MiniMax   ي اليوریتمMiniMax و ي تيابع ارزیيابی ي تعييين        بتا ي لدول انتقال ي قطع لطتج   -های چند نفره ي هرس آلفا  در بازی

 Expectiهای ريرقطعی  حاوی عنصر شانس( ي انواع عدم قطعيي، ي الييوریتم     رو ي بازیحداكثر عمق بررسی درخ، ي هرس پيش

minimax  ي پيچيدای زمانیExpecti minimax  هـاي منطلـي و   عاملهای ريرقطعی بتا برای بازی -ي اليوریتم هرس آلفا

ارزی منطقی ي قوانين اسيتنتاج ي فيرم نرميال      های استنتاج ي هممنطقی ي عام  مبتنی بر دانش ي منطق ي روش    تمسيطمنطق مرتبه اول 

سيازی رو بيه عقيب ي      سيازی رو بيه لليو ي  الييوریتم زنجييره       اشتراكی ي اليوریتم رزولوشن ي فرم نرمال هورن ي  الييوریتم زنجييره      

ی اول ي ارامير منطيق مرتبيه اول ي اسيتانداردهای         های مبتنی بر مدار ي منطق مرتبه عام  های استنتاج با استفاده از بررسی مدل ي روش

 منطق مرتبه اول ي لمالت ي سورها

 هاها و سيطتمسيينال 15
خيوا   ي  های متناوبتبدی  فوریه زمان اططته برای سيينالي  تبدی  فوریه زمان اططته ( DTFTتبدیل فوریه زمان گسسته )

پاسيخ فركانطيی زميان اططيته و معيادالت      ي    خاصيي، ضيرب  ي    خاصي، كانولوشين ي خاصي، دواانی ي    یه زمان اططتهتبدی  فور

 (های زمان پيوستهپردازش زمان اططته سيينالي  بازسازیي  برداریقضيه نمونه برداري نمونه ( يتفاضلی خطی با ضرایب ثاب،



 

 
 

 
 

 مباحث مهندسي كامپيوتر  نام دروس ردیف
 ای، لغ،، واگاان تخصصی  درك مطلب(لمله پيچيده، كاربرد فع  دوم، عبارت وصفی، حروف اضافه، افعال دو كلمه ان عمومی و تخصصیزب 1

 (2و1ریاضی عمومی    2

  يانتييرال دواانيه     ي كاربردهيای  هيای دواانيه     انتييرال متغيير در  ير غيت يهای دواانه انتيرال یحاسبهم  هاي چندگانه انتگرال
روي تط یا انتگـرال روي   انتگرال  (اانهسهانتيرال ي كاربردهای اانه  سههای انتيرالمتغير در ير غيت ي  اانههای سهنتيرالا

ـ  های پایطتار ي قضيه ارین(انتيرال روی منحنی ي تعاریف دیير و كاربردهای انتيرال خط ي ميدان   ط یاانتيرال روی خ  منحني

روی سطوح برای توابع حقيقی و كاربردهيای آن ي  انتييرال سيطح بيرای توابيع بيرداری و قضييه           الانتير انتگرال روي سطوح 
 دیورگانس ي قضيه استوكس(

 آمار و احتمال 3

 (توزیع پواسيون  یوسيلهه ای بتقریب توزیع دولملههای اططته ي توزیع  متغيرهاي تصادفي گسسته:) هاي آماريتوزيع

ل توزیع نرمال استاندارد و عرز محاسبه احتمال در توزیع نرميا نكات بطيار مهم در توزیع ااما ي   :متغيرهاي تصادفي پيوسته) و

امين آمياره ترتيبيی ي     jهای ترتيبی ي تابع چيالیهای تصادفی مطتق  ي آمارهي مجموع متغير  هایی از متغيرهای تصادفیتوزیع تابعي 

 (های ترتيبیرهتابع چيالی توأم آما

بـرآورد  )و  ((M.S.E)ميااگيي  وان د دوخ اهاهاا    ا    هاي برآورديااب  روشاي: برآورد نلطه)  نظريه برآورد

فاصيله  ي    فاصيله اعمينيان بيرای واریيانس یيک لامعيه      ي   فاصله اعمينان برای تفاض  ميانيين دو لامعهي   فاصله اعمينان اي:فاصله

فاصيله اعمينيان بيرای تفاضي  نطيب،      ي    فاصله اعمينان برای نطب، یيک لامعيه  ي   آماری ینطب، واریانس دو لامعهاعمينان برای 

 (موفقي، در دو لامعه

آمياری روی   هيای فير   مفاهيم اوليه ي خطاهای آزمون ي انواع آزميون     آزمون فرض:) هاي آماريهاي فرضآزمون
بيا داشيتن ناحييه بحرانيی ي        و ساده ي آناليز واریانس ي عرز محاسيبه    2زمونپارامترهای لامعه ي آزمون نيكویی برازش ي آ  

 ( قضيه  لم نيمن ي پيرسون(تعيين اندازه نمونه در آزمون فر  ي 
pseudoي ايتهای  CMOSهای ي انواع اي، CMOSهای اي، الكترونيک دیجيتال 4 nmos  ي ايتهایBiCMOS 

 های اططتهساختمان 5
هيای مرتيب و   های خارج قطمتی ي مجموعهها و حلقهآلها ي ایده مفاهيم مرتبط با اروه ي حلقههاي جبري دستگاه

 سازی و توپولوگیک(های هاسه ي مرتبنمودار

 ساختمان داده 6
سيازی  مرتيب ي    (heap  هرميی  سيازی مرتيب ي    سيازی انتخيابی  مرتبي سازی سریع  مرتبي   مرتب سازی حبابی  سازيمرتب

 سازی مبنای ي درهم سازی ي تصادم (   ي مرتب سازی ادرامیمرتب ي  درلی

 هانظریه زبانها و ماشين 7
پيییری و كياهش پيییری ي      های بازاشتی، تصيميم های حطاس به متن ي  معرفی زباني انواع ماشين تورینگ ي زبان  ماشين تورینگ
 NPي زبان كالس  Pهای بازاشتی ي  منابع محاسباتی ي زبان كالس ویژای  زبان

 مدارهای منطقی 8

ي    انيدازی سيطح پيالس   بيا راه   هيا فلييپ فيالپ  ي فليپ فالپ   ي س، ری يس، لچي  عناصر حافظهي   مدارهای ترتيبی مدارهاي منطلي ترتيبي 
ـ    (كياهش حياالت  ي  عراحی مدارهای ترتيبی همزماني  های ميلی و مورمدلي   دارتحلي  مدارهای ترتيبی ساع،ي ای  اندازی لبهفليپ فالپ با راه

تقطييم  ي    ی لانطيون مارنده حلقوی تابيده یيا شيمارنده  ش ي ی حلقویشمارندهي ثبات انتقالی  ي Registerثبات یا  واحدهاي منطلي ترتيبي 
شيمارهای   Nي    شيمارنده دودویيی ريير همييام  آسينكرون(     ي    شمار همزمان یا سنكرون Nشمارنده ي  هاشمارندهي  فركانس كننده/ضرب كننده

 (رير هميام  آسنكرون(

 معماری كامپيوتر 9

Memory)حافظيه  واسيط ورودی خروليی ي ايیرااه      سازمان ورودي و تروجي  Bus)   و ايیرااه ورودی ي 
I)خرولی / O Bus)ها به صورت ناهميام ي روش ي ارسال دادهhandshaking    ي انتقال ناهميام سریال ي ميدهای انتقيال

حافظيه اصيلی ي      ه مراتبيی حافظيه ي     ساختار سلطيل حافظه  دار ي دسترسی مطتقيم به حافظه( ياعالعات ي وقفه اولوی، 
پییر ي پییر ي خواندن و نوشتن در حافظه شرك،ي نقشه آدرس حافظه ي حافظه شرك،   ROMي حافظه   RAMحافظه 

ای ي   پيییر مجموعيه  پيییر ي نياشي، ي شيرك،       های نهان چندسطحی ي نياش، ي نياش، شيرك، حافظه نهان ي حافظه
كاار ي    - CPIمعياار   (performance)گيري كارایي اندازه شتن(های نوهای لایيزینی ي سياس،اليوریتم

 (Amdahl's Law)قاگند آمد ل  - MIPSمعيار  -گسب  و وسريع 

 سيطتم عام  11
 دیسك و تروجي / ورودي هايسيستم

 به یطکي د دیطک ي مدیری، هطته I/Oي زیرسيطتم  I/O  افزار ي نرم خرولی / ورودی عمليات ي مدیری، I/O افزار سخ،

 RAIDي  الوااه عنوان

 5آزمون 



 

 های كامپيوتریشبكه 11

دهی ي ایجاد یک ارتباط ي  آزادسازی یک ارتباط ي   های الیه پيوند داده و الیه انتقال ي آدرسهای پایه ي تفاوتسرویسالیه انتلال)

ي    TCPي ايیردهی ارتبياط      TCPپروتك  های الیه انتقال ي كنترل لریان و بافرینگ ي مالتی پلكطينگ ي بازیابی از خطا ي پروتك   

 امني، شبكه ي رمزنياری ي عملكيرد    هاي باالتر)نشست، ارائه و كاربرد(  (. الیه TCPو  UDPي مقایطه بين   UDPپروتك  

های الیه كاربرد ي مطالعيه  ي سرویس DNS ي سيطتم نام دامنه یا  SNMPهای الیه نشط، ي پروتك  مدیری، شبكه ساده و سرویس

ي    HTMLي صييفحات وب و    WWW (World Wide Web)هيای ایمييي  اینترني، ي     ار اینترنيي، ي ایمييي  ي پروتكيي     ابيز 

(Universal Resource Locators) URL  ي پروتك  انتقال متنHyper  یاTTP ایاری متون ي زبان نشانهHyper ) 

 پایياه داده 12
تيی تابعی پوششی ي مجموعيه وابطيتيی تيابعی بهينيه ي الييوریتم           وابطتيی تابعی ي مجموعه وابط سازي سطوح نرمال و نرمال

ی كليد كاندید  ي سطوح نرمال ي سطح نرمال اول ي سطح نرمال دوم ي سطح نرمال سوم ي سيطح نرميال چهيارم ي سيطح نرميال         محاسبه

 (BCNFپنجم ي سطح نرمال 

 عراحی اليوریتم 13

سيازی  سازی درختی ي مرتيب   ي مرتب  سازی انتخابیمرتبي   ازی حبابیسمرتبي   سازی درلیمرتب  جووسازي و جستمرتب

تيرین و  ي مطيأله انتخياب ي یيافتن كوچيک         وليو لطي، سازی سطلی  ي   سازی مبنایی ي مرتب سازی شمارشی ي مرتب هرمی ي مرتب 

 ام(kترین كليد صورت همزمان ي یافتن كوچکترین كليد بهبزرگ

 دهی باز(  سازی ي آدرسودن مشك  برخورد ي توابع درهمسازی ي برعرف نم درهم سازيدرهم

پشتی صفر و یک ي مطأله وزیر ي مطأله كوله -nهای عقبيرد ي مطأله  روش« علبگرد»و « شاته و قيد»هاي الگوریتم

 ها ي مطأله یافتن دور هاميلتونی ي روش شاخه و قيد ي مطأله انتطاب(لمع زیرمجموعهحاص 

ي سخ، ي مطأله   NP ي كام  NPهای پيچيدای ي مطائ  پییری مدار ي كالس مطأله صدقي محاسباتي اي بر پيچيدگملدمه

3SAT       لميع  ايرد  ي مطيأله حاصي      ي مطأله كليک ماكزیمم ي مطأله پوشش رأسی  ي مطأله دور هاميلتونی  ي مطيأله فروشينده دوره

 Hittingي مطيأله     Set Coverي مطيأله   3Partitionفراز  ي مطأله مطأله ا ي  ترین مجموعه مطتق ي مطأله بزرگ  ها مجموعهزیر

Set ي مطأله   ترین مطيري مطأله بزرگSteiner Tree ي مطأله   آميزی ارافي مطأله رنگBin Packing )   مباحث پيشـرفته

هيای  مز ي سياه ي درخ،های قري درخ،  AVLهای  تحلي  سرشكن شده ي آناليز لمعی ي روش حطابداری ي روش پتانطي  ي درخ،    

Treap ،های درخ، بازه ي درخ، های مرتبه آماری يي درخB-tree ،ولو در ي لطB-tree  ي درج عنصر درB-tree  حیف ي

ای دولمليه  heapهيای  ای ي یافتن كوچكترین كليد ي التماع درخي، های دو لملهheapای و های دولملهي درخ،  B-treeیک كليد از 

كياهش مقيدار یيک    ای ي   دولمليه  heapترین كليد در درخي،  ای ي حیف اره حاوی كوچکدولمله  heapج در ي اليوریتم در

 ي واحدسازی ي حیف اره حاوی مينيمم ي كاهش كليد( heapهای فيبوناچی ای ي درخ،دولمله heapكليد در درخ، 

 هوش مصنوعی 14

سيازی ي    سازی ي قيوانين یكطيان    ای ي  یكطاني كاهش به استنتاج ازاره استنتاج در منطق مرتبه اول استنتاج در منطق مرتبه اول

ايرد در منطيق   سيازی عقيب  رو ساده ي زنجيرهسازی پيشرو در منطق مرتبه اول ي زنجيره سازی پيشقانون قياسی تعميم یافته ي زنجيره 

رزولوشين  های ن ي اليوریتم رزولوشن ي استراتژیدر منطق مرتبه اول ي قاعده استنتاج رزولوش (Resolution)مرتبه اول ي رزولوشن  

ریيزی از عریيق لطي،    ریزی ي برنامهبرنامهریزي برنامهها  نمایش دانش ي بيان روابط بين دسته بازنمایي دانش نویطی منطقی ي  ي برنامه

بيا ترتييب لزئيی ي      ریيزی  ارد فضای حالي، ي برناميه    ولوی فضای حال، ي لط، و لوی پيشروی فضای حال، ي لط، و لوی عقب

رخيدادهای   سيازی احتمال ي توزیع و احتمال رخيداد ي ميدل    هاي بيزي شبکه(  POPاليوریتم برنامه ریزی با ترتيب لزئی  اليوریتم 

توزیيع احتميال ي امييد      تجربی ي احتمال شرعی ي احتمال مقدم  احتمال پيشين / احتمال ريرشرعی( ي استقالل  ي متغيرهيای تصيادفی و       

های عصيبی ي    های خبره ي روش بيز ساده ي شبكهسيطتممباحث تکميلي شبكه یادايری بيزی ي اعمال قانون بيز ي شبكه باور بيز ریاضی ي  

 های عبيعیهای فازی ي  بينایی ماشين ي پردازش زبانهای عصبی ي یادايری تقویتی ي  سيطتمپرسپترون ي آموزش شبكه

 هاها و سيطتمسيينال 15

خوا  تبيدی   ي  عرفه  دس، راستی(تبدی  الپالس یکي   تبدی  الپالس دوعرفه: تعميم تبدی  فوریه زمان پيوسته س تبدیل الپال

ي بررسيی تبيدی  فوریيه سييينال بيه كميک نميایش صيفر و          های كانولوشن به كمک تبدی  الپالستجزیه و تحلي  سيطتمي   الپالس

خيوا   ي    عرفه  دس، راسيتی( یک zتبدی  ي  عميم تبدی  فوریه زمان اططتهدوعرفه: ت zتبدی    Zتبدیل قطب تبدی  الپالس( ي 

های زميان اططيته ي     ي نمایش بلوكی سيطتم  zهای كانولوشن به كمک تبدی  تجزیه و تحلي  سيطتمي  معكوس zتبدی  ي   zتبدی  

 ها(رابطة بين اندازه و فاز تبدی  فوریه با مكان صفرها و قطب
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