
 گروه علوم کامپیوتر
 

 انشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجاند

1395پاییز   

 منصور داودی منفرد



IASBS (1991) 



IASBS 

 دانشکده علوم ریاضی•
 شیمیدانشکده •
 رایانه و فن آوري اطالعاتعلوم دانشکده •
 دانشکده فیزیك•
 زمینعلوم •
 زیستیعلوم •
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 1374اولین دوره فارغ التحصیالن 

 1389 -فتح قله آزادکوه 1388 -مراسم چهارشنبه سوري

1372 -دیدار دکتر جوان از مرکز  

 1380 -بازدید دکتر معین از مرکز

 1389 -اهداي جایزه ترکمان
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 آزمایشگاه هاي دانشکده علوم رایانه و فناوري اطالعات

 RoboCGآزمایشگاه •

 آزمایشگاه هوش مصنوعی•

 بیوانفورماتیك محاسباتیآزمایشگاه •

 شبکه هاي بی سیمآزمایشگاه •

 شبکهامنیت آزمایشگاه •



 اساتید علوم کامپیوتر

 محسن افشارچی
 (هوش مصنوعی)

 بهرام صادقی بی غم
 (هندسه محاسباتی و روباتیك)

 مهدی وثیقی
 (بیوانفورماتیك)

 منصور داودی منفرد
 (الگوریتم و هندسه محاسباتی)

 ابراهیم انصاری
 (هوش مصنوعی و ترجمه ماشین)

 پیمان پهلوانی
 (شبکه و رمزنگاري)

 پروین رزاقی
 (هوش مصنوعی و روباتیك)

 علی ابن نصیر
(Formal Method) 

 ریاضی اساتید مرتبط بخش      
 

 منوچهر ذاکر -1     
 (نظریه الگوریتمی گراف)                

 خانیعلی طاهر  -2    
 (   گراف و رمز)       

 سلمان خدایی فر -3
 (تحقیق در عملیات)            



87علوم کامپیوتر   

 مریم رحمانی نیا•
 ملیحه جهانی•
 الناز بیگدلی•
 سپیده آراسته•
 سمیرا نظري•
 مهدي خسرویان•
 آرمان دیدنده•
 نیما میربخش•
 سعید سارینچه•
 ابراهیم احسانفر•



88علوم کامپیوتر   

 محسن عرب•
 غالمحسین توسلی•
 محمود شیرازي•
 حامد خاکی•
 الناز داودي•
 زینب حسنی•
 سمانه مظاهري•
 زینب سعیدي•



89علوم کامپیوتر   

 فرشاد بخشندگان مقدم•
 سارا امینی•
 راحله براري•
 خانیحسین •

 
 آبتین خدادادي•
 زهرا حاج سید نصراهلل•
 فرزانه یحیی نژاد•



90علوم کامپیوتر   
 مریم احمدي
 لیال جعفري

 رقیه ابوالقاسمی
 بهاره الهامی

 شمس مهشید
 هدي نیك پور
 پریسا رضایی

 فاطمه خوش خو
 زهره محمدعلیزاده

 سپیده صولتیان
 آزاده غالمی

 نظرزاده محمدحسین
 ریبوار حسینی

 آرمین قاسم آذر
 عباس پیرمحمدي

 مجتبی حیدري
 جالل خیرآبادي



91علوم کامپیوتر   آریو جمشیدپی  
 امیر مصري خانی 
 محمدرضا مقبلی 
 حسین معارفی 
 سروه سعیدي 
 زهره پیروزه 
 مریم نظامی 
 زهرا غالمی 
 زینب شاه کرمی 
 شیما مقتصدي 
 سمیه کاشفی 

 ساجدي مهري
 امینیهما 

 زهرا علی رضایی 
 

 خدائیمعصومه  
 فاطمه ربانی 
 فاطمه السادات حسینی 

 فاطمه باقرپور
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 لیال نوري

 سارا زمانی
 ثنا احمدي

 مرضیه بهرامی
 دنا طیبی

 سمیرا کاشفی
 منیره تقیلو

 نرگس قادري
 وحید روستاپور
 فرزانه علیشاهی

 حمیدرضا کاویانپور
 نغمه ذوالقدر
 سعید قاسمی

 محمدمهدي ملکی زاده
 ایمان کیارزم

 هما عطایی
 سهرابیمحسن 

 رامین راهروزرگر



93علوم کامپیوتر   
 کریمی میثم•
 اسماعیل دلفراز•
 فایزه بیات•
 علیرضا عباسعلی پور•
 محمد حسین فتحی•
 اکبر کریمی•
 فریبا نوري زاده•
 رقیه حیدري•
 مهتاب ماسوري•
 آزاده جلیلیان•
 سمیرا عباسی•
 سجاد قبادي•
 آزاد امین پور•

 
 سید مجید پیریونسی•
 بهزاد مرادي•
 پروانه علی نیا•
 محمد عباس شبیهی•
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 فاطمه عباسی•
 ندا عباسی•
 پریسا رزاقی•
 ندا نجفی•
 پگاه بیات•
 جواد محمدي•
 محسن کرمی•
 عدنان مرادي•
 محسن غفاري•
 سید مقداد نبوي•
 مجتبی محمودي•
 عرفان ویسی•
 سلمانیانجابر•
 امیر زارعی•
 میالد امانی•
 سید محمد حسینی•
 محمد آقاسیان•
 رقیه پازکی•
 محبوبه طالبی•
 آزاده دلجوان•
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 سیستم آموزشی

 آموزشی-سیستم فصلی•

 واحد پایان نامه 9 -واحد سمینار 4واحد درسی،  33در مجموع •

 درس سه واحدی 3هر فصل : سه فصل اول•

 درس سه واحدی، پایان نامه و سمینار 2: فصل چهارم•

 پایان نامه و سمینار: فصل پنجم•

 پایان نامه: فصل ششم•



(اجباری هوش) 1هوش مصنوعی    

پاییز -فصل اول  

(درس3)  

(اجباری همه)نظریه علوم کامپیوتر   

(اجباری محاسبه)نظریه محاسبات   

(اجباری همه) 1الگوریتمهای پیشرفته    

 هندسه محاسباتی

زمستان -فصل دوم  

(درس3)  

های چند عاملهسیستم  

 نظریه الگوریتمی گراف
(اجباری محاسبه)پیچیدگی محاسبه   

 بیو انفورماتیک
های تکاملیالگوریتم  

2های پیشرفته الگوریتم  

(اجباری هوش)سازی منطق برنامه  

بهار -فصل سوم  

(درس3)  

 یادگیری ماشین
 طراحی حرکت ربات

 شبکه های عصبی مصنوعی

تقریبیهای الگوریتم  

Formal methods 

 شناسایی آماری الگو

پاییز -فصل چهارم  

(درس2)  

 بینایی ماشین
احتماالتی های الگوریتم  

(اجباری)  1سمینار   

(اجباری)واحد   3پایان نامه   

(اجباری)واحد   3نامه پایان   
زمستان -فصل پنجم  

(اجباری) 2سمینار   

(اجباری)واحد   3پایان نامه  بهار -فصل ششم   

 دروس ارائه شده در هر فصل



 1ماه 
 2ماه 
 3ماه 

 گذراندن دروس اجباری فصل اول

 آشنایی با اساتید و شاخه های علمی

 4ماه 
 5ماه 
 6ماه 

 (با توجه به موضوعات احتمالی پایان نامه)انتخاب واحد فصل دوم 
 گذراندن دروس فصل دوم

 هفته سوم بهمن ماه: تعیین استاد راهنما 

 7ماه 
 8ماه 
 9ماه 

 زیر نظر استاد راهنما( proposal)مطالعه جهت آماده سازی پیشنهاد موضوع 

 فصل سوم گذراندن دروس

 10ماه 

 11ماه 

 12ماه 

 proposalآماده سازی 

 بحث و بررسی در مورد ایده ها

 13ماه 

 14ماه 

 15ماه 

هفته   2در صورت عدم تائید هیئت داوران دانشجو )، هفته اول مهر ماه proposalدفاع از 
 (دیگر جهت تصحیح و دفاع مجدد فرصت خواهد داشت

 فصل چهارم گذراندن دروس

 16ماه 

 17ماه 

 18ماه 

 19ماه 

 20ماه 

 مطالعه دقیق ادبیات و تاریخچه موضوع

 ...پیاده سازی و نتایج اولیه، 

 شروع به نگارش پایان نامه

 اتمام نگارش پایان نامه 21ماه 

 تحویل پایان نامه به استاد راهنما و انجام اصالحات مورد نیاز 22ماه 

 هفته اول مرداد ماه: شروع به پردازش روند داوری و پیش دفاع 23ماه 

 شهریور: دفاع نهایی 24ماه 

برنامه 
زمان بندي  

 تحصيلي



International Conference on Contemporary Issues in 
Computer and Information Science (CICIS) 

http://www.cicis.ir 
CICIS 2010 
CICIS 2011 
CICIS 2012 
 
Up coming: CICIS 2014 
http:// iasbs.ac.ir/seminar/cicis14 
 

• Artificial intelligence 
• Bioinformatics 
• Computational Geometry 
• Computer Networks 
• Graph Algorithms 
• Information Technology 

Main topics: 


