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 ها.ها، اعمال روي بردارها بر اساس مؤلفهیک بردار در راستاي بردار دیگر، توصیف بردارها بر اساس مؤلفه
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حجم  يگان، محاسبهاالضالع و مثلث بنا شده بر دو بردار، ضرب سهمساحت متوازي يضرب خارجی، محاسبه
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 پذیري توابع برداري.توابع برداري، مشتق پیوستگی وحد ،اعمال بین توابع برداريتوابع به عنوان منحنی در صفحه، 

، قائم ي، صفحهخط مماس ،ستگاه مختصات فرنهدتعریف خم پارامتري، معرفی بردارهاي مکان، سرعت و شتاب،  4

 .هاي آنمفهوم خم مسطح و معادل ي بوسان،صفحه

انحناي  مماس و قائم شتاب، ي، مؤلفهتابع انحنا ،پارامتري کردن خم بر حسب تابع طول قوس ،معرفی تابع طول قوس 5

yنمودار توابع به شکل  = f(x)، ي بوساني بوسان و دایرهکره ،شعاع انحنا. 

معرفی محدب)،  يهمبند، مجموعه يباز و بسته، مجموعه ي(گوي باز، مجموعه ℝ𝑛𝑛معرفی اجمالی توپولوژي فضاي  6

 اي.هاي استوانههاي دوار، رویهها در فضا، رویهرویه

گون بیضوي، دوپارچه، مخروط بیضوي، سهمیگون پارچه، هذلولیگون یکگون، هذلولی(بیضی 2هاي درجه معرفی رویه 7

 .اسبی)گون هذلولوي یا زینسهمی

  .حد توابع چند متغیره ،متغیره چندیک تابع  مجموعه تراز ،متغیره دونمودار یک تابع متغیره،  توابع چند 8
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 دیفرانسیل کل. پذیري،مشتق 10
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 .(روش مستقیم) داري پیوسته در نواحی بسته و کرانمطلق توابع دو متغیره هاياکسترممي محاسبه متغیره،

مطلق توابع  هاياکسترممي محاسبه -ي ضرائب الگرانژي آن با استفاده از قاعدهمشروط و محاسبه هاياکسترمممعرفی  14

 ي ضرائب الگرانژ).از قاعده(استفاده  داري پیوسته در نواحی بسته و کراندو متغیره
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 .گیريي فوبینی و تعویض ترتیب انتگرالقضیه ،گانهچند گانه براي نواحیي انتگرال دومحاسبه 16

 .هاي متنوعو بررسی مثال ي ژاکوبی (تغییر متغیر)قضیه 17
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 ي تابع پتانسیل.ک میدان، محاسبهشرط الزم و کافی براي گرادیان بودن ی معرفی کرل و دیورژانس یک میدان برداري،
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