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MATLAB  2/7/99نرم افزار  آشنایی با دکتر صدرجهانی  چهارشنبه 

انه
سام

ن
وی

ی ن
ها

 

1 

MATLAB  9/7/99نرم افزار مفاهیم پایه در  دکتر صدرجهانی  2 چهارشنبه 

MATLAB 16/7/99نرم افزار مفاهیم پایه در  دکتر صدرجهانی  3 چهارشنبه 

MATLAB  23/7/99نرم افزار ساختارهای کنترلی در  دکتر صدرجهانی هارشنبهچ   4 

MATLAB  30/7/99نرم افزار توابع مختلف در  دکتر صدرجهانی هارشنبهچ   5 

کد نویسی، عیب یابی و گرفتن خروجی با نرم  دکتر صدرجهانی

 MATLABافزار 
7/8/99  

 چهارشنبه
6 

MATLAB  14/8/99نرم افزار  پردازش تصویر در دکتر صدرجهانی هارشنبهچ   7 

MATLAB  21/8/99نرم افزار  پردازش تصویردر دکتر صدرجهانی هارشنبهچ   8 

MATLAB  28/8/99تمرین و کار با نرم افزار  دکتر صدرجهانی هارشنبهچ   9 

MATLAB  5/9/99تمرین و کار با نرم افزار  دکتر صدرجهانی  10 چهارشنبه 

 11 (MATLAB امتحان میان ترم )قسمت نرم افزار

رضاپوردکتر  12/9/99 هابیان ژن در پروکاریوتتنظیم   21 چهارشنبه   

رضاپوردکتر  91/9/99 اپران الکتوز، تریپتوفان و آرابینوز  هارشنبهچ   31  

26/9/99 هاهها و فعال کنندمهار کننده دکتر رضاپور هارشنبهچ   41  

3/10/99 های رونویسی: مفاهیم پایهشبکه دکتر رضاپور 51 چهارشنبه   

10/10/99 قوانین دخیل در تنظیم بیان ژن دکتر رضاپور 61 چهارشنبه   

به صورت تشریحی و ارائه سمینار ارزیابی: امتحانشیوه   
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