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 اهداف درس

 انیافزار است. دانشجونرم یارشد و دکترا با الگوها و کاربرد آنها در مهندس یکارشناس انیدرس، آشنا کردن دانشجو نیهدف ا

 زیکد و پادالگوها ن بازآرایی یبا الگوها ند،یفرا یمجدد و مهندس یمهندس ،یمعمار ،یطراح ل،یتحل جیرا یبا الگوها ییضمن آشنا

با ساختارها و  یکاف ییپرکاربرد، آشنا یالگوها یلیتفص یبر معرف دیضمن تأک شودیم یسع ا،لگوهتعدد ا لیشوند. به دلیآشنا م

  حاصل شود. زیالگوها ن لیو تحل یدگیچیپ تیریمد یهاو روش ییاصول مبنا
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