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 هكاًيك هٌْذظي داًؽكذُ

 

 رباتيك و آزمايشگاه :  عٌـــــَاى درض 

 يضا ىكارغ :هقطـــع تحصيلـي 
 3:     تعـــذاد ٍاحـــذ

 دیٌاهيك :ًياز درض یا درٍض پيػ
_______________________________ 

 
:  اّذاف درض 

 

ر، زهيٌِ گرف دي طدارًذ ٍ از  ٍري از رتاتْا تر هي ظَي تحقيق ٍ تْرُام بگي كِ ٍاحذّاي هختلف اجتواعي كؽَرهاى تذریجاً  ئاز آًجا
ٍح كارؼٌاظي تَجَد آهذُ، ضرٍرت عرضِ یك  ط ّاي هختلف فٌي ٍ هٌْذظي در ض آهَزؼي تعيار هعاعذي در رؼتِ -تحقيقاتي 

الة ایي درض تٌحَي اًتخاب  ط م.ؼَد اًذ احعاض هي یف ٍظيعي از ظيعتوْا قاتل اظتفادُ ط دیذ علوي از ایي اتسارّاي جذیذ كِ در
تا  طّر فصل ؼاهل هَضَعات هتٌَع تحقيقاتي در ارتثا. ظازد ریر هيج اًذ كِ هذلعازي ظيٌواتيكي، دیٌاهيكي رتاتْا را اهكاى ؼذُ

 .  ٍظعِ دٌّذُ تا تجسیِ ٍ تحليل هذلعازي رتاتْا ت ط بدّذ تا ًثَغ خَد را در را هَضَع آى فصل تَدُ كِ تِ داًؽجَیاى اجازُ هي
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