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 :مقدمه
 باشد.یمد در علوم و مهندسی ربا پایتون برای کارب پیشرفته برنامه نویسی ،هدف از برگزاری اين دوره

 آموزش داده خواهد شد. matplotlibو  numpy ،sympy ،scipyهای نظیر در این دوره کتابخانه
این دوره در دو بخش تئوری و عملی برگزار  باشد.نیاز این دوره میپایتون پایه پیشدوره آموزشی 

ساعت در نظر گرفته شده است كه رئوس مطالب در ذيل آورده  12گردد. طول مدت اين دوره می
 شده است.

های اختصاصی الزم به ذکر اینکه این دوره آموزشی به صورت الکترونیکی و برخط از طریق سرور
برای اطالع از شرایط دوره و نحوه ثبت نام،  گردد.برگزار می  (siah.ir-takhtehیت تخته سیاه )سا

( stt.kntu.ac.irهای آزاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی )به تارنمای مرکز آموزش
 مراجعه شود. 

 فهرست مطالب:
 هانصب و مدیریت پکیج 

  آشنایی باvirtualenv 
  آشنایی باJupyter notebook 
  کتابخانهnumpy 

 هاآرایه 
 ایریاضیات آرایه 
 جبرخطی 

  کتابخانهsympy 
 تعریف و کار با متغیرهای سیمبولیک 
 های سیمبولیک، جایگزینی، مشتق و انتگرالعبارت 
  به صورت سیمبولیکحل دستگاه معادالت 
 حل معادالت دیفرانسیل 
 ترسیم 

  کتابخانهscipy 
 انتگرال گیری عددی 
 های ماتریسsparse و حل دستگاه معادالت 
 بهینه سازی 

  کتابخانهmatplotlib 
 ترسیم و تنظیم نمودارها 
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 مالتی پالت 
 ترسیم سه بعدی 

 مدرس:
سابقه  سال  10دکتر مجتبی فرخ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با 

های ایشان مسلط به زبان باشند.میدر دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تدریس 
 باشند و تاکنون چندین برنامه تجاریشارپ و ... مینویسی از جمله پایتون، فرترن، متلب، سیبرنامه

  اند.های مختلف توسعه دادهحقیقاتی در زمینهو ت

 ثبت نام:
و برای اطالع از شماره حساب واریزی شهریه با پشتیبان سایت  باشد تومان می 000,600شهریه دوره 

siah.ir-takhteh  و یا از طریق ارسال ایمیل بهsiah.ir-info@takhteh تماس حاصل نمائید . 
 حد نصاب ارسال نمایند. فرم آنالینمتقاضیان باید اطالعات مربوط به ثبت نام خود را از طریق 

 شرکت کننده است. 10دوره تشکیل 

 زمانبندی:
ساعت،  2،  مدت هر جلسه: جلسه 6، تعداد جلسات: از زمان به حد نصاب رسیدنشروع دوره: 

 .خواهد شدو زمان آن توافق  فرددر روزهای  جلسه یکای هفته برنامه جلسات:

 اطالعات تماس:
 های آزادمرکز آموزش

 stt.kntu.ac.ir تارنما:
 84064425تلفن: 

 azad@kntu.ac.irآدرس ایمیل: 

 تخته سیاه
 siah.ir-takhteh تارنما:
 77338181تلفن: 

 info@takhteh-siah.ir آدرس ایمیل:
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