
 

 

 مطلبعنوان دوره : زبان برنامه نویسی 

 ساعت 60+12مدت زمان دوره : 

 سطح دوره : مقدماتی تا پیشرفته

 

 و علمی مختلف های رشته در علمی مطالعات برای حیاتی ابزارهای از یکی امروزه شک، بدون متلب، افزار نرم و نویسی برنامه زبان

 تعداد شامل که ایران، در این نرم فازار بسیار مهم و کاربردی کاربران نیاز به توجه بادوره آموزش متلب . آید می حساب به فنی

 جوانب در دو سطح مقدماتی و پیشرفته ارایه می گردد. در این دوره ها است، کشور متخصصین و دانشجویان از توجهی قابل

 فراوانی آموزشی نکات حاوی متلب، کاربران همه برای قطعا که گیرند می قرار بررسی و بحث مورد متلب نویسی برنامه از مختلفی

 ارائه های آموزش سایر همانند است، شده گرفته پیش در آموزشی دوره های این در که فردی به منحصر آموزشی شیوه. باشد می

 به آموزشی، دوره این در. است کرده تبدیل متلب نویسی برنامه آموزش برای قوی بسیار مرجع یک به را آن ،نت کالج برتر در شده

پروژه  حل برای متلب نویسی برنامه زبان و افزار نرم های قابلیت از عملی کامال صورت به تئوری، صرفا و مطالب لیست بیان جای

 .شوند می داده آموزش همزمان طور به عملی و تئوری نکات طریق، این از و است، شده استفاده کاربردی و عملی های

 

 ساعت( 12ط )و متوس مقدماتی

 نصب و راه اندازی نرم افزار متلب

 معرفی زبان برنامه نویسی متلب

 محیط متلب

 معرفی دستورات پایه

 عبارات ورودی و خروجی در متلب

 عملگرهای منطقی

 ورود و خروج داده

 توابع عمومی

 توابع ریاضیاتی

 توابع منطقی

 حل معادالت خطی

 انواع داده در متلب 

 بردار و ماتریس

 آرایه ها و لیست پیوندی

 عملگرهای ماتریسی



 

 

 رشته ها در متلب

 ماکرو

 ماتریس های سه بعدی )تنسور(

 ساختارهای کنترلی شرطی و تکراردر متلب

 معرفی انواع توابع پرکاربرد در متلب

 تعریف و استفاده از توابع در متلب 

 زیر تابع

 structureنوع داده 

 آرایه سلولی

 گرافیک در متلب

 نمودارهای علمی و مهندسی وگراف انواع  تولید 

  ها فایل

 متلب در یابی ریشه و جبری معادالت

 متلب در عددی گیری مشتق و گیری انتگرال

 متلب در دیفرانسیل معادالت مختلف انواع حل

  (GUI) متلب در گرافیکی رابط

 متلب در گرافیکی انواع کنترل های رابطکار با 

 

 (ساعت 60) پیشرفته

 پروژه هایی که در این دوره پیاده سازی خواهید نمود : ها سیتم و ها سیگنال

 کالس بندی و خوشه بندی داده ها .1

 ساخت پروژه پیش بینی هوشمند سهام .2

 پردازش سیگنال های دو بعدی و چند بعدی .3

 فشرده سازی تصویر .4

 اشیاء هندسیتشخیص  .5

 تشخیص اثرانگشت .6

 تشخیص چهره .7

 پروژه تشخیص سرطان با تحلیل تصاویر ماموگرافی .8

 bigdataتحلیل پروژه  .9

 Simulink سیمولینک

 متلب در تابع  تقریب و یابی درون

 متلب برازش خط و منحنی در

 بهینه سازی

 فازی استنتاج و منطق

 ها داده بازسازی و پیشرفته آمار

 مدل کمک به زمانی سریهای همبسته )تحلییل خود های مدل

ARMA, ARIMA, ARMAX) 

 (MLP3, IDNN,TDNN)  پی  ال ان

 حساسیت آنالیز

 مصنوعی عصبی شبکه

 تصویر پردازش

 بینایی ماشین

 


