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

 ها.ها، اعمال روی بردارها بر اساس مؤلفهبردارها بر اساس مؤلفه

2 

 

 .ی خط و صفحه در فضامعادله بنا شده بر دو بردار، االضالع و مثلثمساحت متوازی یضرب خارجی، محاسبه

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

پذیری توابع برداری، مشتق پیوستگی وحد ،اعمال بین توابع برداریمعرفی نمودار توابع به عنوان منحنی در صفحه، 

 توابع برداری.

 ی بوسان.، صفحهخط مماس ،دستگاه مختصات فرنهتعریف خم پارامتری، معرفی بردارهای مکان، سرعت و شتاب،  4

yانحنای نمودار توابع به شکل ، تابع انحنا ،پارامتری کردن خم بر حسب تابع طول قوس ،معرفی تابع طول قوس 5 =

f(x). 

پارچه، گون یکگون، هذلولی)بیضی 2های درجه معرفی رویهای، های استوانههای دوار، رویهها در فضا، رویهمعرفی رویه 6

 .اسبی(گون هذلولوی یا زینگون بیضوی، سهمیگون دوپارچه، مخروط بیضوی، سهمیهذلولی

 . حد توابع چند متغیره ،متغیره دونمودار یک تابع متغیره،  توابع چند ۷

 و قضایای مربوط به آن. مشتقات جزئی مرتبه اول و مراتب باالتر، توابع چند متغیره پیوستگی، حد روی مسیر 8

  .توابع ضمنیمشتق ی زنجیری، قاعده 9

 .سوییمشتق ، ی مماس و خط عمود بر رویهصفحه 10

های نسبی توابع دو ، آزمون مشتق دوم برای تعیین اکسترمممطلق توابع چند متغیره و نسبی هایاکسترممتعریف  11

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

توابع  مطلق هایاکسترممی محاسبه -ی ضرائب الگرانژی آن با استفاده از قاعدهمشروط و محاسبه هایاکسترمممعرفی  12

 ی ضرائب الگرانژ(.)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 13

 .گیریتعویض ترتیب انتگرالی فوبینی و قضیهگانه، چند گانه برای نواحیی انتگرال دومحاسبه 14

 .های متنوعو بررسی مثال ی ژاکوبی )تغییر متغیر(قضیه 15

 .های متنوعقطبی و بررسی مثالتغییر متغیر 16
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 .ساده-zو  ساده-y، ساده-x مستطیلی، گانه برای نواحی سهی انتگرال گانه، محاسبه سهتعریف انتگرال  1۷

 .ایاستوانهگانه در دستگاه مختصات سهانتگرال ای و استوانهتغییر متغیر (، ی ژاکوبی )تغییر متغیرقضیه 18

 .کرویگانه در دستگاه مختصات سهانتگرال کروی و تغییر متغیر  19

ی بنا شده ی مساحت رویه(، خصوصیات و تعبیر هندسی )محاسبههای خط نسبت به طول قوسانتگرالخط )انتگرال  20

  .بر یک خم(

 ها.ها، خواص و مثالاحت سطح رویهمسسطح، انتگرال  21

های گرادیان، های آن، میدانپذیری یک میدان برداری بر حسب مؤلفهمعرفی میدان برداری، بیان پیوستگی و مشتق 22

 ل.ی تابع پتانسیک میدان، محاسبهمعرفی کرل و دیورژانس یک میدان برداری، شرط الزم و کافی برای گرادیان بودن ی

 اساسی انتگرال خط. یهای گرادیان و قضیههای برداری روی خم، انتگرال خط میدانانتگرال خط میدان 23

 های متنوع.و مثال ی گرینقضیه 24

 ها.خواص و مثال های برداری )شار میدان برداری گذرا از یک رویه(،انتگرال سطح میدان 25

 ها.و مثال ی استوکسقضیهو مثالها،  س )دیورژانس(ؤی گقضیه 26

 

 .نمره 9ارزش  دوازدهم بهجلسه  مباحث تا آخراز مباحث جلسه اول  11:30ساعت  10/02/99شنبه مورخ چهار :ترممیان

 .نمره 11به ارزش  ششمبیست و  جلسه مباحث تا آخر سیزدهمجلسه  مباحثطبق برنامه آموزشی از  :ترمپایان

 .چند متغیره، نوشته مجید مزروعی، امیرحسین نخودکار، رسول کاظمیدرآمدی بر حسابان کتاب درسی: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


