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فهرست مطالب
اهداف•
سرفصل•
معرفي منابع•
بارم بندي•



چند تذكر
در صورتي كه در رابطه  با مطلبي، ايميل مي زنيد، لطفا در •

.را ذكر بفرماييد] :ANN93[عنوان ايميل نام درس 
.لطفا از نوشتن به صورت فينگيليش بپرهيزيد•
يكي از مهمترين مواردي كه رعايت آن بر عهده ي ماست،  •

كپي كردن تكاليف، . است» اخالق آكادميك«رعايت 
استفاده از مطلبي بدون ذكر منبع و هم فكري در امتحان از  

.مي شودموارد بارز تخلف محسوب 
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شبکه عصبی



اهداف
 عصبي شبكه هاي در پايه روش هاي و اصول معرفي•

مصنوعي
  و كاربردها عصبي، شبكه هاي مختلف مدل هاي بررسي•

يك هر محدوديت هاي
  و آموزش روش هاي مختلف، مدل هاي رياضي تحليل•

 پردازش و ماشين يادگيري در عصبي شبكه ي كاربردهاي
سيگنال

شبکه عصبی
4



پيش نياز
:پيش نياز•

)Matlab(آشنايي مقدماتي با برنامه نويسي –
اسفند 23: امتحان ميان ترم•

شبکه عصبی
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سرفصل
مدل رياضي تك نرون•
شبكه هاي چنداليه•
روش هاي آموزش و تست•
RBFشبكه هاي •
•SVM
Hopfieldشبكه هاي •
شبكه هاي رقابتي•
ARTشبكه هاي •
)Neuro‐fuzzy(شبكه هاي عصبي فازي•
كاربردهاي شبكه هاي عصبي مصنوعي در پردازش تصوير•

شبکه عصبی
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منابع
• Neural Networks and Learning 

Machines, Simon O. Haykin

• Neural Network Design, 
Martin T Hagan

• Fundamentals of Neural 
Networks: Architectures, 
Algorithms And Applications, 
Laurene V. Fausett

شبکه عصبی
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...)ادامه(منابع
• Neural Networks for Pattern Recognition

Christopher M. Bishop

• Introduction To The Theory Of Neural 
Computation, John A. Hertz, Anders S. Krogh, 
Richard G. Palmer

• Information Theory, Inference and Learning 
Algorithms , David J. C. MacKay

جزوه ي شبكه ي عصبي، خانم دكتر تركمني آذر•
در تهيه ي اساليدها، از يادداشت ها و اساليدهاي برخي •

دانشگاه ها استفاده شده است كه سعي شده است در 
.تمامي موارد، ارجاع داده شود

شبکه عصبی
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بارم بندي
٪30- 20:پروژه و فعاليت هاي پژوهشي•
٪30- 20  :تكاليف•
٪40-60:نمره ي كتبي •

ي   در طول ترم، در مورد مباحث مطرح شده،ارائه•
ي بهبود يافته به صورت مختصر  به  اکربرد يا يك نمونه

.عنوان فعاليت پژوهشي  مورد نظر است
شود با توجه به  در مورد موضوع پروژه، توصيه مي•

.ي اکري موضوع خود را انتخاب كنيد زمينه

شبکه عصبی

خانم صنيعي و آقايان كاهاني و زندي: دستياران
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