تٌام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :مهندسی پسشکی رشته :مهندسی پسشکی گرایش :بیومکانیک
تعداد واحد عملی - :عنوان درس پیشنیاز- :

مقطع :کارشناسی

نام درس :معادالت دیفرانسیل تعداد واحد نظری2 :

نام مدرس:ناصر عسگری تمام وقتنیمه وقتمدعو

محل برگساری :کالس آزمایشگاه 

ّدف کلی درس  :تسلط ٍ ضٌاخت اًَاع هعادالت دیفراًسیل هعوَلی ،رٍش ّای حل تحلیلی ٍ عددی –کارتردّا در حَزُ هٌْدسی
پسضکی
رئَس هطالة
ّفتِ اٍل

هقدهات-سرفصل ّا -رٍیکردّا -تعاریف ٍ هفاّین -اًَاع هعادالت دیفرًسیل

ّفتِ دٍم

هعادالت دیفراًسیل قاتل جداسازی خطی هرتثِ اٍل -ترًَلی

ّفتِ سَم

هعدالت دیفراًسیل کاهلّ -وگي -کلرٍ

ّفتِ چْارم

تعییي هسیرّای هتعاهد-رٍضْای کاّص هرتثِ

ّفتِ پٌجن

هعادالت دیفراًسیل هرتثِ دٍم-هقدهِ-کلیات ٍ تعاریف-رًٍیکي  -استقالل خطی

ّفتِ ضطن

هعادالت هرتثِ – هعادالت هرتثِ  2تا ضرایة ثاتت-کارتردّا (ارتعاضات،هدار) –اًَاع جَاتْای ّوگي

ّفتِ ّفتن

حل هعادالت هرتثِّ 2وگيًَ -اع پسخ ّا ٍ -هعادل کارتردی در هٌْدسی

ّفتِ ّطتن

جَاب خصَظ (غیرّوگي-اجثار) -هعادالت هرتثِ -2رٍش ضرایة ًاهعیي -رٍش اپراتَر هعکَس ٍ هستقین

ّفتِ ًْن

حل الرگراً  -هعادالت کَضی اٍیلر

ّفتِ دّن

سری ّای تَاًی :تعاریف -ضعاع ّوگرایی ٍ ( ...هکلَرى ،تیلَر ٍ)..

ّفتِ یازدّن

حل هعادالت هرتثِ 2تِ کوک سری ّای تَاًی :رٍش فرٍتیٌَس

ّفتِ دٍازدّن

هعادلِ دیفراًسیل الرگراً  -هعادلِ دیفراًسیل تل -کارتردّا در حَزُ هٌْدسی پسضکی

ّفتِ سیسدّن

تثدیل الپالس :هقدهات ،هفاّین ،کارتردّا ،اًتگرال الپالس -تثدیل الپالس ٍ تَاتع

ّفتِ چْاردّن

تثدیل الپالس :قضایای تثدیل الپالس -الپالس هطتق تاتع -هطتق رگیری از الپالس

ّفتِ پاًسدّن

تثدیل الپالس تاتع کارتردی خاظ -تاتع ضرتِ ،پلِ ،ضیة ،کاًَلَضي

ّفتِ ضاًسدّن

ازاد

تَجِ:
ًحَُ ارزضیاتی فعالیت داًطجَ در طی دٍرُ :تکالیف هطلة ٍ آزهَى ّای کالسی ً 6ورُ آزهَى پایاى ترم ً 44 :ورُ

در صَرت تغییر هثاحث ٍ ًحَُ تدریس درس در ّر ًیوسال الزم است فرم هرتَطِ هجددا تَسط استاد هحترم تکویل ٍ جْت تِ رٍز رساًی در اختیار آهَزش داًطکدُ ٍ سایت ٍاحد قرار رگیرد.

هٌاتع هطالعاتی:
-4سیوًَس
ً-2یکَکار
-3عسگری
-4

