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محل برگساری :کالس آزمایشگاه

ّذف کلی درس :

رئَس هغالة
ّفتِ اٍل

رٍیِ ّا ٍ استَاًِ ّا در فضا

ّفتِ دٍم

اًَاع هختصات قغثی ،استَاًِ ای ٍ کرٍی

ّفتِ سَم

تَاتع چٌذ هتغیرُ ،حذ ٍ پیَستگی

ّفتِ چْارم

هشتقات جسیی هرتثِ اٍل ٍ هراتة تاالتر ٍ دیفراًسیل ّای جسیی ٍ کلی

ّفتِ پٌجن

قَائذ زًجیرُ ای در هشتقات جسیی ٍ هشتقات ضوٌی در تَاتع چٌذ هتغیرُ

ّفتِ ششن

هشتق سَیی ٍ هحاسثِ هعادالت خغَط قاین ٍ صفحِ هواس تر رٍیِ ّا

ّفتِ ّفتن

اکسترهن ّای جسیی ٍ هغلق در تَاتع چٌذ هتغیرُ ،اکسترهن ّای هتغیر

ّفتِ ّشتن

اًتگرال دٍگاًِ ٍ تغییر ترتیة در اًتگرال دٍگاًِ

ّفتِ ًْن

تغییر هتغیر در اًتگرال دٍگاًِ ٍ تغییر هتغیر قغثی ٍ کارتردّای اًتگرال دٍگاًِ

ّفتِ دّن

اًتگرال سِ گاًِ ٍ کارترد آى در هحاسثِ حجن

ّفتِ یازدّن

تغییر هتغیر ّای استَاًِ ای ٍ کرٍی در اًتگرال سِ گاًِ

ّفتِ دٍازدّن

کارتردّای فیسیکی اًتگرال سِ گاًِ ،اًتگرال هٌحٌی الخظ تاتع اسکالر

ّفتِ سیسدّن

اًتگرال هٌحٌی الخظ تاتع ترداری ،هحاسثِ کار ٍ ًیرٍ ّای پایستار ،قضیِ گریي

ّفتِ چْاردّن

اًتگرال رٍی سغح ترای تَاتع اسکالر ،اًتگرال رٍی سغح ترای تَاتع ترداری

ّفتِ پاًسدّن

قضایای دیَرشاًس ٍ استَکس

ّفتِ شاًسدّن

هحاسثِ کٌج فرًِ ،تاب ،اًحٌا در تَاتع ترداری ،هحاسثِ دایرُ تَساى

تَجِ:
ًحَُ ارزشیاتی فعالیت داًشجَ در عی دٍرُ:

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تذریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَعِ هجذدا تَسظ استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًشکذُ ٍ سایت ٍاحذ قرار گیرد.

هٌاتع هغالعاتی:
 -1حساب دیفراًسیل ٍ اًتگرال -جَرج ب تَهاس
 -2حساب دیفراًسیل ٍ اًتگرال -آداهس
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