
  

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  پزشکی دانشکده

  ترمی قالب نگارش طرح درس
  

  ارشد فیزیک پزشکی کارشناسی اولدانشجویان ترم  مخاطبان:ریاضیات                                                                                              عنوان درس:

  12-10ها ساعت شنبهسه :پاسخگویی به سواالت فراگیر ساعت                                                                                    واحد نظري 2 :واحدتعداد

  پوردکتر نیما رستم مدرس:                                           98-97نیمسال اول  ،12-10به شنیکه درس: زمان ارای

  ---  پیش نیاز:س ودر

  درس: هدف کلی 

  ، درك و به کارگیري آنها1مفاهیم اساسی در ریاضیات عمومی آشنایی با 

  کلی جلسات:هداف ا

  مختلط فی اعدادمعر جلسه اول:

  1و پیوستگی  مفهوم حدمعرفی  جلسه دوم:

  2 پیوستگی حد و مفهوممعرفی  جلسه سوم:

   1مشتق معرفی مفهوم  جلسه چهارم:

   2معرفی مفهوم مشتق  جلسه پنجم:

    معرفی تابع لگاریتمی و نمایی جلسه ششم:

    معرفی توابع معکوس مثلثاتی  تم:فجلسه ه

  معرفی توابع هیپربولیک م:جلسه هشت

  ترمامتحان میان م:نه جلسه

   1گیري هاي انتگرالمعرفی روش دهم:جلسه 

  2گیري هاي انتگرالمعرفی روش ازدهم:جلسه ی

   عرفی کاربردهاي انتگرال م دهم:جلسه دواز

  معرفی صور مبهم دهم:جلسه سیز

 هاي نامتعارفمعرفی انتگرال دهم:چهار جلسه

  1و سري  معرفی مفهوم دنباله پانزدهم: جلسه

  2 سريدنباله و معرفی مفهوم  دهم:نزجلسه شا

  رفع اشکال دهم:جلسه هف

  

  ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف 

  عرفی اعداد مختلطم :جلسه اول هدف کلی

  :دانشجو بتوانددر پایان جلسه 

 را تعریف کند. اعداد مختلط .1-1

 را بیان کند. شکل قطبی اعداد مختلط .1-2

 ام یک عدد مختلط را محاسبه نماید.nهاي ریشه .1-3

  

  1و پیوستگی  معرفی مفهوم حد :دومهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  عریف کند.تبه همراه مثال را  مفهوم حد .2-1

  . مفهوم حد چگ و راست را شرح دهد.2-2

  حد توابع مختلف را محاسبه نماید.. 2-3

  . قضایاي حد توابع را تعریف و در حل مسایل از آنها استفاده کند.2-4



   

  2 پیوستگیو  حدمعرفی مفهوم  :سومهدف کلی جلسه  

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  تعریف کند.مثال به همراه مفهوم پیوستگی را . 3-1

  یح کند.رهاي یک نقطه را تش. مفهوم همسایگی3-2

  پیوستگی تابع در یک نقطه را بررسی کند.. 3-3

  هاي رفع ابهام را در محاسبه حد به کار گیرد.. روش3-4

  

  1معرفی مفهوم مشتق  :چهارمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  تعریف کند.ال به همراه مث مشتق را مفهوم . 4-1

  اي مشتق را بیان کند.قانون زنجیره. 4-2

   مشتق توابع مختلف را محاسبه نماید. .4-3

  

  2معرفی مفهوم مشتق  :پنجمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  قضییه رول را تعریف و در محاسبه مشتق توابع از آن استفاده کند. .1- 5 

  تعریف و در محاسبه مشتق توابع از آن استفاده کند.قضییه مقدار میانگین را  .5-2

  . از قاعده هوپیتال در حل مسایل مشتق استفاده کند.5-3

  

  معرفی تابع لگاریتمی و نمایی   :ششمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  تعریف کند.به همراه مثال تابع لگاریتمی را . 6-1

  .تعریف کندال به همراه مث تابع نمایی را . 6-2

  مشتق توابع مختلف لگاریتمی را محاسبه نماید.. 6-3

  مشتق توابع مختلف نمایی را محاسبه نماید. . 6-4

  

  معرفی توابع معکوس مثلثاتی    :هفتمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  تعریف کند.به همراه مثال  توابع معکوس مثلثاتی را . 7-1

  مختلف معکوس مثلثاتی را محاسبه کند. مشتق توابع . 7-2

  

  معرفی توابع هیپربولیک :هشتمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  تعریف کند.به همراه مثال  توابع هیپربولیک را . 8-1

  تعریف کند.به همراه مثال  توابع معکوس هیپربولیک را  . 8-2

  مشتق توابع هیپربولیک را محاسبه کند.. 8-3

  مشتق توابع معکوس هیپربولیک را محاسبه کند.. 8-4

  

  ترممیانامتحان  :نهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  ترم کسب کند.نمره خوبی از امتحان میان

  

  

  



  1گیري هاي انتگرالمعرفی روش :دهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  .هاي آن را حل کندو مثال توضیح دهد ییر متغیر راگیري به روش تغانتگرال. 10-1

  هاي آن را حل کند.گیري به روش جز به جز را توضیح دهد و مثالانتگرال. 10-2

  هاي آن را حل کند.گیري به کمک توابع مثلثاتی را توضیح دهد و مثالروش انتگرال. 10-3

  هاي آن را حل کند.ثالگیري از توابع گویا را توضیح دهد و مروش انتگرال. 10-4

  

  2گیري هاي انتگرالمعرفی روش :یازدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  هاي آن را حل کند.گیري از توابع جز صحیح را توضیح دهد و مثالروش انتگرال. 11-1

  هاي آن را حل کند.گیري از توابع قدر مطلق را توضیح دهد و مثالروش انتگرال. 11-2

  توضیح دهد.گیري از انتگرال را به همراه مثال مشتق. 11-3

  توضیح دهد.به همراه مثال  تابع گاما را . 11-4

  توضیح دهد.به همراه مثال  . تابع بتا را 11-5

  

  معرفی کاربردهاي انتگرال :دوازدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  یه در صفحه را محاسبه نماید.مساحت یک ناح. 12-1

  حجم یک جسم دوار را محاسبه نماید.. 12-2

  

  معرفی صور مبهم :سیزدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

هاي مبهم صورت. 13-1
0

0 ،


 و)( .را حل کند  

  را حل کند. )0،00 ،)1م هاي مبهصورت. 13-2

  

  هاي نامتعارفمعرفی انتگرال :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  کند. نهایت است را محاسبهگیري آن بیهایی که یک یا هر دو حد انتگرالانتگرال. 14-1

  کند. کران است را محاسبههایی که تابع زیر عالمت انتگرال بیرالانتگ. 14-2

  

 1و سري  معرفی مفهوم دنباله :پانزدهمهدف کلی جلسه 

  :ر پایان جلسه دانشجو بتواندد

  عریف کند.تبه همراه مثال مفهوم دنباله را . 15-1

  را به همراه مثال تعریف کند. هاي عدديسري .15-2

  ها را به همراه مثال توضیح دهد.شرط همگرایی سري. 15-3

  هاي داالمبر، کشی، و انتگرال را به همراه مثال توضیح دهد.آزمون. 15-4

  

  2 سري دنباله و معرفی مفهوم :شانزدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  سري با جمالت مثبت و منفی را به همراه مثال توضیح دهد.. 16-1

  ا به همراه مثال توضیح دهد.سري توانی ر . 16-2

  سري تیلور را به همراه مثال توضیح دهد. . 16-3

  سري فوریه را به همراه مثال توضیح دهد.. 16-4

  

 



  

  نام و امضاي مدیر گروه:                        پوردکتر نیما رستم نام و امضاي مدرس:

  

   دانشکده: EDO نام و امضاي مسئول

  

  تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال:                    01/07/1396تاریخ تحویل: 

  

  تایید مدیر گروه و امضا:         خیر       آیا طرح درس براي اولین بار تدوین شده است؟ بله 

  رفع اشکال :هفدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  هاي بیشتر بپردازد.به حل تمرین. 17-1

  . اشکاالت خود را برطرف نماید.17-2

  

  منابع:

 یجلد اول. مرکز نشر دانشگاه ،یلیو انتگرال و هندسه تحل لیفرانسی. حساب دتهلدیل سییلو .1

  دانشگاه اصفهان.جورج توماس و اس فینی. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد اول.  .2

  

  روش تدریس:

  رسش و پاسخسخنرانی، حل مساله، کار گروهی و پ

  

  آموزشی: وسایل

  دیو پروژکتور، رایانه، ویتخته و ماژیک

    سنجش و ارزشیابی

(بر حسب  سهم از نمره کل  روش  آزمون

  درصد)

  ساعت  تاریخ

     ار در طول نیمسالب 5  10%  امتحان کتبی  کوییز

    جلسه نهم  30%  اي و تشریحیسواالت چهارگزینه  آزمون میان دوره

    آموزشیمطابق تقویم   40%  اي و تشریحیسواالت چهارگزینه  آزمون پایان ترم

حل تمرین در حضور در کالس،   فعال در کالس روحض

  کالس

    هر جلسه  %10

    در طول ترم  10%  و تکالیف مربوط ارایه تمرین  تکالیف دانشجو

   و انتظارات از دانشجو:کالس مقررات 

  دم استفاده از تلفن همراه در کالسعرعایت قوانین آموزشی، هاي گروهی و حل تمرین در کالس، حضور فعال در بحثحضور به موقع در کالس، 



 ریاضیات بندي درسجدول زمان

  12- 10 شنبهیک :روز و ساعت جلسه

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 پورستمدکتر نیما ر  معرفی اعداد مختلط 25/06/1397 1

 پوردکتر نیما رستم  1معرفی مفهوم حد و پیوستگی  01/07/1397 2

 پوردکتر نیما رستم  2معرفی مفهوم حد و پیوستگی  08/07/1397 3

 پوردکتر نیما رستم   1معرفی مفهوم مشتق  15/07/1397 4

 پوردکتر نیما رستم   2معرفی مفهوم مشتق  22/07/1397 5

 پوردکتر نیما رستم  بع لگاریتمی و نمایی  معرفی تا 29/07/1397 6

 پوردکتر نیما رستم  معرفی توابع معکوس مثلثاتی    06/08/1397 7

 پوردکتر نیما رستم معرفی توابع هیپربولیک 13/08/1397 8

 پوردکتر نیما رستم ترمامتحان میان 20/08/1397 9

 پورنیما رستم دکتر   1گیري هاي انتگرالمعرفی روش 27/08/1397 10

 پوردکتر نیما رستم  2گیري هاي انتگرالمعرفی روش 04/09/1397 11

 پوردکتر نیما رستم  معرفی کاربردهاي انتگرال   11/09/1397 12

 پوردکتر نیما رستم  معرفی صور مبهم 18/09/1397 13

 پورما رستمدکتر نی  هاي نامتعارف (ناسره، مجازي، ...)معرفی انتگرال 25/09/1397 14

 پوردکتر نیما رستم  1معرفی مفهوم دنباله و سري  02/10/1397 15

 پوردکتر نیما رستم  2معرفی مفهوم دنباله و سري  09/10/1397 16

 پوردکتر نیما رستم رفع اشکال 16/10/1397 17

  


