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 موضوع تدریس جلسه
تصویر  ضرب داخلی، ضرب اسکالر، تفاضل(،اعمال بر بردارها و توصیف هندسی آنها )مجموع،  ،مفهوم هندسی بردارها 1

 ها.ها، اعمال روی بردارها بر اساس مؤلفهیک بردار در راستای بردار دیگر، توصیف بردارها بر اساس مؤلفه

2 

 

حجم  یگان، محاسبهاالضالع و مثلث بنا شده بر دو بردار، ضرب سهمساحت متوازی یضرب خارجی، محاسبه

 .ی خط و صفحه در فضامعادله السطوح بنا شده بر سه بردار،متوازی

مارپیچ(، معرفی نمودار  های مهم و رسم آنها )دایره، بیضی، پاره خط،ی پارامتری خم، معرفی معادلهتعریف تابع برداری 3

 پذیری توابع برداری.توابع برداری، مشتق پیوستگی وحد ،اعمال بین توابع برداریتوابع به عنوان منحنی در صفحه، 

، قائم ی، صفحهخط مماس ،ستگاه مختصات فرنهدتعریف خم پارامتری، معرفی بردارهای مکان، سرعت و شتاب،  4

 .های آنمفهوم خم مسطح و معادل ی بوسان،صفحه

انحنای  مماس و قائم شتاب، ی، مؤلفهتابع انحنا ،پارامتری کردن خم بر حسب تابع طول قوس ،معرفی تابع طول قوس 5

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

معرفی محدب(،  یهمبند، مجموعه یباز و بسته، مجموعه ی)گوی باز، مجموعه ℝ𝑛معرفی اجمالی توپولوژی فضای  6

 ای.های استوانههای دوار، رویهها در فضا، رویهرویه

گون بیضوی، دوپارچه، مخروط بیضوی، سهمیگون پارچه، هذلولیگون یکگون، هذلولی)بیضی 2های درجه معرفی رویه ۷

 .اسبی(گون هذلولوی یا زینسهمی

  .حد توابع چند متغیره ،متغیره چندیک تابع  مجموعه تراز ،متغیره دونمودار یک تابع متغیره،  توابع چند 8

 .و قضایای مربوط به آن مشتقات جزئی مرتبه اول و مراتب باالتر، توابع چند متغیره ، پیوستگیحد روی مسیر 9

  .توابع ضمنیمشتق ی زنجیری، قاعده 10

 .سوییمشتق  ،ی مماس و خط عمود بر رویهصفحه 11

های نسبی توابع دو تعیین اکسترمم مشتق دوم برای آزمون ،مطلق توابع چند متغیره و نسبی هایاکسترممتعریف  12

 .)روش مستقیم( داری پیوسته در نواحی بسته و کرانمطلق توابع دو متغیره هایاکسترممی محاسبه متغیره،

مطلق توابع  هایاکسترممی محاسبه -ی ضرائب الگرانژی آن با استفاده از قاعدهمشروط و محاسبه هایاکسترمممعرفی  13

 نژ(.ی ضرائب الگرا)استفاده از قاعده داری پیوسته در نواحی بسته و کراندو متغیره

 .ی عمودی، سادهی افقیساده مستطیلی، تعریف انتگرال دو گانه، محاسبه ی انتگرال دو گانه برای نواحی 14
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 .گیریی فوبینی و تعویض ترتیب انتگرالقضیه ،گانهچند گانه برای نواحیی انتگرال دومحاسبه 15

 .های متنوعو بررسی مثال ی ژاکوبی )تغییر متغیر(قضیه 16

 .های متنوعقطبی و بررسی مثالتغییر متغیر 1۷

 .ساده-zو  ساده-y، ساده-x مستطیلی، گانه برای نواحی سهی انتگرال گانه، محاسبه سهتعریف انتگرال  18

 .ایاستوانهگانه در دستگاه مختصات سهانتگرال ای و استوانهتغییر متغیر (، ی ژاکوبی )تغییر متغیرقضیه 19

 .کرویگانه در دستگاه مختصات سهانتگرال کروی و تغییر متغیر  20

ی بنا شده ی مساحت رویه)محاسبه خصوصیات و تعبیر هندسی ،(های خط نسبت به طول قوسانتگرال)خط انتگرال  21

  .بر یک خم(

 ها.ها، خواص و مثالاحت سطح رویهمسسطح، انتگرال  22

 های گرادیان،، میدانهای آنپذیری یک میدان برداری بر حسب مؤلفهبیان پیوستگی و مشتق ،معرفی میدان برداری 23

 ی تابع پتانسیل.ک میدان، محاسبهشرط الزم و کافی برای گرادیان بودن ی معرفی کرل و دیورژانس یک میدان برداری،

 اساسی انتگرال خط. یو قضیه های گرادیانمیدان انتگرال خط ،برداری روی خم هایمیدانخط انتگرال  24

 های متنوع.و مثال ی گرینقضیه 25

 ها.خواص و مثال (،شار میدان برداری گذرا از یک رویههای برداری )انتگرال سطح میدان 26

 ها.و مثال ی استوکسقضیهو مثالها،  س )دیورژانس(ؤی گقضیه 2۷

 

 .نمره ونیمچهاربه ارزش  نهمجلسه  مباحث تا آخرمباحث جلسه اول از  13ساعت  22/08/98شنبه مورخ چهار :اول میانترم

 .نمره و نیم ششبه ارزش  هفدهمجلسه  مباحث تا آخر دهماز مباحث جلسه  13ساعت  2۷/09/98شنبه مورخ چهار :دوممیان ترم 

 .نمره نهبه ارزش  هفتمبیست و  جلسه مباحث تا آخر هجدهمجلسه  مباحثطبق برنامه آموزشی از  پایان ترم

 .سیامک کاظمیی ترجمه -توماستألیف  حساب دیفرانسیل و انتگرالکتاب درسی: 
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