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﹝﹀︀﹨﹫﹛ او﹜﹫﹥

﹠︖︣ه ا︮﹙﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار ﹝︐﹙︉  ︎︀  ︋﹩︀﹠︫آ 
﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣  ︋️︗ و ﹡︀﹝﹍︢اری آن ️︍︣﹊︨ا ️︠︀︨

︀︠︐︀ری ﹙﹢﹜﹩ و︨  ︑︺︣︿ آرا﹥ ﹨︀ی ︻︡دی، ر︫︐﹥ ای،︨ 
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︹ا﹢︑ ︿︣︺︑
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︀﹥ ر︀︲﹩ و ﹋︀ر︋︣دی ︑︺︣︿ ︑﹢ا︋︹︎ 
﹢رت ﹨﹠︡ل و  ︮﹤  ︑︺︣︿ ︑﹢ا︋︹︋ 
ا﹡︐﹍︣ال ﹎﹫︣ی ﹉ و ﹠︡ ﹝︐︽﹫﹫︣ه

inline

﹩︧︣︑︀﹞ ︣︊︗
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1︣︀د﹆﹞ ︀  ︋︀﹨ ︦︣︑︀﹞ ر﹁︐︀ر ﹝﹠︷﹛ و ︀ ︣دار﹨︀ی ︻︡دی︋   ︋️︠︀︨ 
︀﹨ ︦︣︑︀﹞︣︊︗ و ︬︪﹞ 

︑﹢ا︋︹ ﹎︣ا﹁﹫﹊﹩

︑︨︣﹫﹛ ﹨︀ی دو︋︺︡ی ﹋︀ر︑﹫︤﹟ و ﹇︴︊﹩
﹡﹞﹢دار﹨︀ی ﹝﹫﹙﹥ ای و دا︣ه ای 

︺︡ی   ︋﹤ ﹝﹠﹠﹩ ﹨︀ی︨ 
︺︡ی   ︋﹤ ،︎﹢︨︐﹥ ﹨︀ی︨ 

﹢رت   ︮﹤ Subplot ︑︨︣﹫﹛ ﹡﹞﹢دار﹨︀︋ 
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︻︊︀رات ﹝﹠︴﹆﹩ و ︗︣︀ن ﹨︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩
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ا﹡﹢اع ︻︊︀رات ﹝﹠︴﹆﹩
د︨︐﹢ر 
︀﹨ ﹤﹆﹚
︫︣ط ﹨︀

︀﹨ ﹤﹆﹚ ︿﹇﹢︑ ︀ی﹨︣﹍﹚﹝︻

�nd

﹏ ︻︡دی ﹝︺︀د﹐ت د﹀︣ا﹡︧﹫﹏

︨︀︠️ ﹁︀﹡﹊︪﹟ و ﹁︣ا︠﹢ا﹡﹩ ︑﹢ا︋︹
﹏ ︻︡دی ﹝︺︀د﹐ت ﹝︣︑︊﹥ اول 
 ﹐︀ ﹏ ︻︡دی ﹝︺︀د﹐ت ﹝︣︑︊﹥︋ 
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︊﹊﹥ ﹨︀ی ︻︭︊﹩ ﹝︭﹠﹢︻﹩  ︫︣ ﹝﹆︡﹝﹥ ای︋ 

︊﹊﹥ ﹨︀ی ︻︭︊﹩ ︨︀︠︐︀ر ﹝︺︀د﹐ت در︫ 
︊﹊﹥ ﹨︀ی ︻︭︊﹩ در ︗︺︊﹥ ا︋︤ار  ︫️︠︀  ︨﹏︣ا﹞

 ﹤﹊︊ ︑﹠︷﹫﹛ و︥﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
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  مدرس: معین سلیمى

در︋︀ره ا﹟ دوره
﹟︣ا﹡︧﹫﹏. ا﹀ا︋︹، د︨︐﹍︀ه ﹝︺︀د﹐ت و ﹝︺︀د﹐ت د﹢︑ ﹏﹞︀ ︀﹥ ر︀︲﹫︀ت︫   ︎︒︀︊﹞ ︀  ︋﹩︀﹠︫آ 
︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧﹩ ﹡﹞﹫︊︀︫︡ و ﹝﹢︐︀ت دوره ︀ ز︋︀ن ﹨︀ی︋   ︋﹩︀﹠︫آ ️︗ ﹤﹠﹫﹞ز ︩﹫  ︎﹤  دوره ﹡﹫︀ز︋ 

︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧﹩ آ︾︀ز ﹝﹫︪﹢د ︀﹥ ای و د︨︐﹢رات او﹜﹫﹥ در︋   ︎︒︀︊﹞ ︀︋

︎﹫︩ ﹡﹫︀ز ا﹟ دوره

﹠︡ی ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ در︀﹁︐﹩︋︀رم︋ 

 ︋︣ای ﹨︣ دوره ا﹁︣ادی ﹝︐︭︬ در آن ﹢زه ︋﹥ ﹡︀م را﹨﹠﹞︀
﹢ا﹨﹠︡  ︠﹫︭︑ ︀﹨ ︀﹝﹠﹨را ︳︨﹢︑ ︀﹝ ︣وژه ﹨︀ی︫   ︱﹢ر دار﹡︡.︎ 
 ︫︡ و ︋︀ ارا﹥ ︋︀ز︠﹢رد﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋﹥ ︫﹞︀ ﹁︣ا ︡﹠︀د﹎﹫︣ی را

︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹫︧︑

︣ای دوره ﹨︀ ︱﹢ر را﹨﹠﹞︀︋ 

﹝︐﹢ای  ﹤﹋ ا﹡︡  ︫︡ه   ﹩︣ا︵ ︵﹢ری  ︉ ︎﹑س  ︐﹊﹞ ﹨︀ی   دوره 
 آ﹝﹢زش دوره ﹢ل ﹠︡ ︎︣وژه وا﹇︺﹩ و ﹋︀ر︋︣دی ﹨︧︐﹠︡ ︑︀
﹏︡︊︑ ﹩﹚﹝︻ ︀د﹎﹫︣ی دا﹡︪︖﹢ در ︵﹢ل دوره ︋﹥ ﹋︀ر︋︣د﹨︀ی 
︡﹠︀﹝﹡ ﹜﹨︀د﹎﹫︣ی را ﹁︣ا ︴  ︨﹟︣︑﹐︀  ︋︉﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ ︫﹢د و︋ 

﹢رت ﹇︊﹢﹜﹩ در دوره، ︑﹢︨︳ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان،  ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥  در︮ 
﹞︀ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د ︡ه و در ا︠︐﹫︀ر︫  ︀در︫   ︮︀﹝ ﹥ ا︨﹛︫  ر︨﹞﹩︋ 

︎︣وژه ﹝﹢ر ﹎﹢ا﹨﹩ ﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان

﹩︺︨  .︫︡︀︋  ﹩﹞ ﹋﹢︑︀ه  و︡﹢﹨︀ی  ︉ ︎﹑س  ︐﹊﹞ ﹨︀ی   آ﹝﹢زش 
︧﹫︀ر ﹋﹢︑︀ه آ﹝﹢زش ﹨︀ی ﹝﹢رد  ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ در و︡﹢﹨︀ی︋ 
﹢د و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︣وژه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ آ﹝﹢زش داده︫  ︣ای ا﹡︖︀م︎   ﹡﹫︀ز︋ 

﹢د ﹥ ﹋︀ر︋︣ ﹝﹠︐﹆﹏︫  ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋ 

آ﹝﹢زش ﹨︀ی و﹢︡﹩ ﹋﹢︑︀ه

 ︋︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ ︑﹞︣﹟ ﹨︀ و آز﹝﹢ن ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ در ︵﹢ل دوره،
از ﹝︐﹢ا و ︋︣ه ﹎﹫︣ی   ︀︑ ︑︺︀﹝﹙﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ︫︡ه ا︨️   ﹩︴﹫﹞ 

﹢د ︐︣ و ︻﹞﹫﹅ ︑︫︣  ︀د﹎﹫︣ی︋ 

︀ د﹍︣ دا﹡︪︖﹢︀ن دوره  ︫﹞︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ از ︵︣﹅ ︑︀﹐ر ﹎﹀︐﹍﹢︋ 
︀ ︡﹫﹠﹋ ️﹢﹆︑ د را﹢ ︊﹊﹥ روا︋︳ ︣﹁﹥ ای︠   ︫،︡﹫︫︀  در ار︑︊︀ط︋ 

︡﹫︨︣︍ ﹢د را از د﹍︣ دا﹡︪︖﹢︀ن︋  ︀ دوره︠  ︨﹢ا﹐ت ﹝︣︑︊︳︋ 

﹩﹚﹞︀︺︑ ︳﹫﹞ و ﹟︣﹝︑ ،ن﹢﹞آز ︀ د﹍︣ دا﹡︪︖﹢︀ن دوره ار︑︊︀ط︋ 

﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار ﹝︐﹙︉  ︋﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣︋

MATLAB
& Simulink

﹉﹫﹛﹢︊﹝﹫ ﹁︱︀ی︨ 

﹉﹫﹛﹢︊﹝﹫  ︨︣﹫︽︐﹞ ︿︣︺︑
﹝︪︐﹆﹍﹫︣ی و ا﹡︐﹍︣ال ﹎﹫︣ی از ︑﹢ا︋︹ 

 ︋︧︳ ︑﹫﹙﹢ر و ︑︡︊﹏ ﹐︎﹑س 
﹏ ﹝︺︀د﹐ت و د︨︐﹍︀ه ﹝︺︀د﹐ت

﹏ ﹝︺︀د﹐ت د﹀︣ا﹡︧﹫﹏ 
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﹡﹞︣ه ﹇︊﹢﹜﹩

 ︎︣وژه اول

︎︣وژه دوم

﹢م ︎︣وژه︨ 

﹩︀﹡ ︎︣وژه

،﹤︀︎ ︒︀︊﹞ دوره ی ︎﹫︩ رو آ﹝﹢زش ﹡︣م ا﹁︤ار ﹝︐﹙︉ ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ د︨︐﹢رات و 
.︫︡︀︊﹫﹞ ﹩︊︭︻ ﹤﹊︊  ︗︣︀ن ﹨︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩، ﹏ ﹝︺︀د﹐ت د﹀︣ا﹡︧﹫﹏ ﹝︺﹞﹢﹜﹩ و ︗︺︊﹥ ا︋︤ار︫ 
︀  ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤︐︫ر ︣︀ ︀﹥ و︨  ︣ای ﹋﹙﹫﹥ ︻﹑﹇﹞﹠︡ان ر︫︐﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︨︡﹩، ︻﹙﹢م︎   ا﹟ دوره︋ 

︣و﹋︀ر دار﹡︡، ﹝﹠︀︨︉ ﹝﹫︊︀︫︡  ︨﹩︲︀و ﹝︡ل ﹨︀ی ر ︒︀︊﹞ 
︣﹎︤اری ا﹟ دوره، آ︫﹠︀﹩ ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹆﹆﹫﹟، دا﹡︪︖﹢︀ن و ︻﹑﹇﹞﹠︡ان،  از ︣︐﹝﹞﹟ ا﹨︡اف︋ 
﹤﹞︀﹡︣ ︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧﹩ ﹝︐﹙︉، ا﹜﹍﹢ر︐﹛ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی در︋  ︀ ز︋︀ن︋   ︋﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣  ︋﹥ ا︮﹢ل︋ 
 ﹡﹢︋ ️︻︨︣ ،﹩︧︪﹫︡ن ︋﹥ ﹁︣ا ︡﹠︀د﹎﹫︣ی ︋︀ د︨︐︨︣﹩ آ︨︀ن ︋﹥ ﹝︐﹢ای آ﹝﹢ز︫﹩،
﹢دن دوره و ... ︭︣ی︋  ﹞︺﹩ و︋   ︨﹩﹎︥ا︨︐﹀︀ده از و ︀ ﹥ ﹝︀︵︊︀ن︋  ﹥ درک ﹝﹀︀﹨﹫﹛︋   ︋﹉﹝﹋ 

︫︡︀︊﹫﹞
︣ روی ﹥ ا︨︐﹀︀ده روزا﹁︤ون از ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︻﹙﹞﹩ و ﹋︀ر︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋ 
️︗ ﹩︧﹢﹡ ﹤﹞︀﹡︣︋ د ﹝﹫︊︀︫﹠︡،  ز︋︀ن﹢︠ ﹤︋ ︭︣﹠﹞ ︀ی﹨ ﹩﹎︥دارای و ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︡ل﹞ 
﹫︧︐﹛،  از ︀ص آن︨  ︀ ︑﹞︀﹝﹩ ︗︤﹫︀ت︠   ︋︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ﹜︐︧﹫  ︨﹏﹫﹚︑ و ﹩︀زی، ︵︣ا  ︎﹫︀ده︨ 
﹩ ︀ رو﹫﹥ ﹇︡ر︑﹞﹠︡ در︎  ︣ای ﹋﹙﹫﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ﹝︧﹢ب ﹝﹫︪﹢د ﹋﹥︋   ا︋︤ار﹨︀ی ﹐﹠﹀﹉ و ﹐زم ︋ 
︀ ﹝﹢﹡ ︒︀︊﹟ و ﹋︀ر︋︣دی در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︻﹙﹢م ﹨︧︐﹠︡. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹡︣م  ︋﹩︀رورو 
 ا﹁︤ار ﹝︐﹙︉ ز﹝﹫﹠﹥ ی ︑﹢︨︺﹥ را در ︋︧﹫︀ری از ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ︻﹙﹢م دارا ﹝﹫︊︀︫︡، ا﹟ دوره

︋︣ای ︻﹑﹇﹞﹠︡ان ارا﹥ ﹝﹫﹍︣دد

 معین سلیمى دانش آموخته کارشناسى رشته مهندسى مکانیک در طراحى جامدات و معدل برتر کارشناسى ارشد مهندسى مکانیک (طراحى کاربردى)  از دانشگاه گیالن است. وى مسلط به آموزش مباحث
 مختلف در زمینه هاى مرتبط با مهندسى مکانیک از جمله تحلیل المان محدود، تفاضالت محدود، دینامیک سیاالت محاسباتى، ارتعاشات و کنترل سیستم هاى دینامیکى و مباحث مرتبط با هوش مصنوعى
 از جمله خوشه بندى، شناسایى الگو، روش هاى بهینه سازى، شبکه هاى عصبى و منطق فازى، پردازش سیگنال و تصویر و سایر زمینه ها مانند تحلیل سازه ها تحت زلزله، شبکه هاى مش بیسیم،
 پردازش گام هاى موسیقى، طراحى سیستم هاى هوشمند در تشخیص بیمارى هاى خونى، روش هاى نوین ریاضى مبتنى بر هوش مصنوعى در حل معادالت دیفرانسیل، حل معادالت با مشتقات جزئى،
 انرژى پتانسیل در کربن هاى نانو تیوب، طراحى سدهاى قوسى و ...   با استفاده از نرم افزار                      میباشد. ایشان داراى آشنایى با زبان هاى برنامه نویسس جاوا، اندروید و      نیز میباشند.

حوزه هاى تخصصى فعالیت ایشان شامل موضوع آموزش آکادمیک و مهارت هاى کاربردى در زمینه هاى مهندسى و پروژه هاى اجرایى در زمینه ى مدیریت صنایع گازرسانى و ...میباشد

.

:

︀ آوردن ︀︀﹡﹩ ﹝﹫︊︀︫︡ ﹋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن دوره︋  ︣وژه︎   ︎﹉ ︣وژه ﹝﹫︀﹡﹩ و  ︎﹤  ︨﹏﹞︀  ا﹟ دوره︫ 
︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀︢را﹡︡ن دوره را در﹎ ﹤ ︡ا﹜﹠︭︀ب ﹡﹞︣ه ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ﹎﹢ا﹨﹩ ﹝︣︋﹢ط︋ 

 Matlab  C


