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کارتزگ طزح درط

ًینعال اٍل عال تحصیلی 1399-1400

داًؾکذُ ریاضی ،آهار ٍ علَم کاهپیَتز
فارعی :ریاضی عوَهی 2
ًام درط

تعذاد ٍاحذ3 :

Calculus 2

التیي:

هقطع :کارؽٌاعی

پیؼًیاس :ریاضی عوَهی 1
ؽوارُ تلفي31535761 :

هذرط :عاهاى تاتایی کفاکی
sbk@semnan.ac.ir

پغت الکتزًٍیکی:

http://sbk.profile.semnan.ac.ir

هٌشلگاُ ایٌتزًتی:

تزًاهِ تذریظ در ّفتِ ٍ ؽوارُ کالط :ؽٌثِ ٍ یکؽٌثِ ( 15-17هجاسی)
اّذاف درط :آؽٌایی تا هیذاىّای تزداری ٍ اًتگزالّای چٌذگاًِ
اهکاًات آهَسؽی هَرد ًیاسٍ :یذئَ پزٍصکتَر
ًحَُ ارسؽیاتی

فعالیتّای کالعی (ارسؽیاتی هغتوز)
20

درصذ ًوزُ

اهتحاى هیاى تزم
20

اهتحاى پایاىتزم
30

اهتحاى ؽفاّی
30

[ ]1آر .ای .آداهش ،حغاب دیفزاًغیل ٍ اًتگزال ٍ ٌّذعِ تحلیلی ،تزجوِی دکتز علی اکثز عالنسادُ ،هَعغِ اًتؾارات علوی
داًؾگاُ صٌعتی ؽزیف.1396 ،

هٌاتع ٍ هآخذ درط

[ ]2هْذی ًجفی خَاُ ،ریاضی عوَهی  ،2داًؾگاُ علن ٍ صٌعت ایزاى.1399 ،

تَدجِتٌذی درط
هثحث

ّفتِ آهَسؽی

2

هؤلفِّای هواط ٍ قائن تزدار ؽتاب ،صفحِ تَعاى ،قضیِ اعاعی خنّای فضایی

3

رٍیِّای اعتَاًِای ،رٍیِّای دٍار ،رٍیِّای درجِ دٍم

4

دٍراى در صفحِ ،دعتگاُّای هختصات اعتَاًِای ٍ کزٍی

5

تَاتع چٌذ هتغیزُ ،حذ ٍ پیَعتگی

6

هؾتقات جشئی ،هؾتقپذیزی تَاتع چٌذ هتغیزُ ،قاعذُ سًجیزُای

7

تَاتع ّوگي ٍ قضیِ اٍیلز ،هؾتق جْتی ٍ گزادیاى ،هعادلِ صفحات هواط ٍ خط قائن تز رٍیِ

8

اکغتزهنّای تَاتع چٌذ هتغیزُ ،ضزایة الگزاًض ،تقزیة خطی ٍ دیفزاًغیل کل

9

اًتگزالّای دٍگاًِ ،هحاعثِ عطح ٍ حجن تا اعتفادُ اس اًتگزالّای دٍگاًِ

10

تغییز هتغیز در اًتگزالّای دٍگاًِ

11

هختصات قطثی ،هحاعثِ هغاحت ،طَل قَط ٍ عطح دٍار تزای هٌحٌیّای قطثی ،تغییز هتغیز قطثی

12

اًتگزالّای عِگاًِ ،تغییز هتغیز در اًتگزالّای عِگاًِ ،تغییز هتغیزّای کزٍی ٍ اعتَاًِای

13

هیذاى تزداری کاهل ٍ تاتع پتاًغیل ،اًتگزال خن ٍ هحاعثِ کار

14

قضیِ اعتقالل اس هغیز ،قضیِ گزیي

15

اًتگزال رٍیِای ،هحاعثِ عطح رٍیِ

16

قضیِ ٍاگزایی (دیَرصاًظ) ،هحاعثِ ؽار ،قضیِ اعتَکظ

رٍػ رعن رٍیِّا ٍ خنّا تا ًزمافشار  MATLABتِ طَر هقذهاتی تذریظ هیؽَد.

1

تزدار یکاًی هواط ،خویذگی ،دایزُ تَعاى ،تزدارّای یکاًی قائن اٍل ٍ دٍم ،تاب

تَضیحات

