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 سم اهلل الرحمن الرحیمب   

 گروه علمی فرهنگی سیمرغ

 دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی هوافضا

 

  « MATLAB سرفصل دوره آموزشی نرم افزار  »

 49پاییز 

 تعداد ساعت کل دوره نام مدرس جهت آموزش نسخه نرم افزار

MATLAB  25 صابریآقای مهندس 

 مکان برگزاری تاریخ شروع دوره روز و ساعت تشکیل کالس

 - 14/8/49شنبه سه  15-11ها ساعت شنبهها و سهیکشنبه

 

 شرح مختصر دوره.   

افزار متلب قادر خواهند شد تا مسائل مختلفف مهندسفی  و یتفی میرمهندسفی  را بفا اسفتزاده از ایفن         های نرم ها و توانمندی ی آموزشی، دانشجویان ضمن شناختن قابلیت در این دوره

افراز را به تنهایی استخراج  تواند هر قابلیت دیگر این نرم پس از پایان دوره به دست خواهد آورد، می با دانشی که دانشجو افزار یل کرده و نتایج مورد نظر خود را به خوبی ارائه دهند. نرم

 ها تا یدود زیادی خودکزا خواهد شد. افزار در تمامی زمینه افزار متلب  دانشجو در استزاده از این نرم تر،  با توجه به گستردگی نرم کند. به بیان روشن
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