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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 ارگونومی ارشدکارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع  ارگونومی گروه آموزشی:بهداشتدانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ  تئوری د:نوع واح    2  واحد:تعداد  ریاضیاتنام درس: 

 5کالس شماره  مکان برگزاری:   12تا  11 :ساعت  شنبهدو :زمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:دکتر جمیله ابوالقاسمی      مسئول درس:      5 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

شنا  ستورها و معادالت مهم ر  ییآ ض یبا د سا  یا سایر دروس دوره که به عنوان   لیو حل معادالت و کاربرد آنها در حل م در 

 پیشنیاز ارائه می گردد.

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 ویان است.تقویت بنیه ریاضی دانشجهدف کلی 

 

 

 

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 

ر به خصوص د یقاتیتحق یو کاربرد آنها در انجام طرح ها  لیفرانسیمشتق و انتگرال و معادالت د میمفاهشناخت 

 ارشد. ینامه کارشناس انیپا

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
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پس از جلسه دوم، تعدادی مقاله مرتبط با رشته خویش که در آن از روش های در این دوره الزامی می باشد که دانشجو 

مقاله مناسب ارا برگزیده و دانشجو طی  3استاد از میان آنها ریاضی جهت رسیدن به اهداف استفاده شده است را انتخاب و 

 ترم و زمانبندی اعالم شده ارائه نماید.

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره رصدد 01آزمون پایان ترم    درصد نمره آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شرکت فعال در کالس    نمره  درصد 16انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی              ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( مواردسایر 

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

 ترجمه کتاب حساب ديفرانسیل و انتگرال لوئیس لیتهلد: چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 
 

 به دلخواه دانشجواينترنتی : 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 جمیله ابوالقاسمی حیو جزء صح یتابع همان -جبر توابع  -رابطه و تابع فیتعر 1

تابع  -یتمیتابع لگار -ییتابع نما -یجبر ریتوابع غ -یتابع چند جمله ا -یتابع خط 2

به  کیتوابع  -یو نزول یتوابع صعود-کران تابع -توابع زوج و فرد -یعیطب تمیلگار

 وارون توابع -و پوشا کی

 جمیله ابوالقاسمی

 -بعتا یوستگیپ- تینها یحد در ب -تینها یب یحدها -کطرفهی یحدها -حد فیتعر 3

 یتوابع مرکب و مثلثات

 جمیله ابوالقاسمی

 جمیله ابوالقاسمی یضمن یریمشتق گ -یا رهیقاعده زنج -مشتق یایقضا -مشتق یحد فیتعر 4

 جمیله ابوالقاسمی ییو نما یتمیمشتق توابع لگار -یمشتق توابع مثلثات 5

 جمیله ابوالقاسمی -رهیتابع دومتغ یجزئ یمشتق ها -لیفرانسید -باالتر یمشتق مرتبه ها 6

با  رفع ابهام -اکسترمم یهندس ریتعب -تابع ممینیو م ممیماکز -مشتق یکاربردها 7

 یریاستفاده از مشتق گ

 جمیله ابوالقاسمی

 جمیله ابوالقاسمی یریانتگرال گ یدستورها -نیخواص انتگرال نامع -نینامعانتگرال  8

 جمیله ابوالقاسمی جزء به جزء یریانتگرال گ -یریانتگرال گ یبرا یا رهیقاعده زنج 9

 جمیله ابوالقاسمی -نیخواص انتگرال مع -یمنحن ریمحاسبه مساحت ز -نیانتگرال مع 11

شتتتتق و متوابع هیپربولیک  -گیری از آنهاتوابع معکوس مثلثاتی و مشتتتتق و انتگرال 11

 از آنها یریگانتگرال

 جمیله ابوالقاسمی

 جمیله ابوالقاسمی معادالت دیفرانسیل)معادالت همگن ( 12

 جمیله ابوالقاسمی ژورنال کالب 13

 جمیله ابوالقاسمی ژورنال کالب 14

 ابوالقاسمیجمیله  ژورنال کالب 15

 جمیله ابوالقاسمی ژورنال کالب 16

 جمیله ابوالقاسمی آزمون پایان ترم 17

 


