
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

     جلسه اول
 

 کارشناسی / مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط  :  گروه آموزشی  بهداشت  :   دانشکده

 21/06/1400  تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12 ساعت:         يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی درس:مسئول  3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

نكات كلي در مورد جوابهاي معادالت ديفرانسيل ، دسته بندي معادالت ديفرانسيل و تشكيل معادله  :  جلسهعنوان 
 ديفرانسيل

 معادالت ديفرانسيل ، دسته بندي معادالت ديفرانسيل و تشكيل معادله ديفرانسيلجوابهاي آشنايي با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل كند:

  معادله ديفرانسيل مفاهيم مقدماتي  .1

  قضيه وجود يكتايي .2

 مرتبه معادله ديفرانسيل. 3

 ديفرانسيلدرجه معادله . 4

 جواب عمومي و خصوصي معادله ديفرانسيل. 5

 

 ترکیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 ،ل مقدماتي و مسايل مقدار مرزيمعادالت ديفرانسي ،(1392)عالم زاده علي اكبر ترجمه  ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 .انتشارات علمي و فني

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392نيكوكار مسعود ) -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل
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 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دوم    جلسه 
 

 کارشناسی / مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 28/06/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پذير، معادالت ديفرانسيل مرتبه اول تفكيکخطي معادالت ديفرانسيل مرتبه اول :  جلسهعنوان 

 پذيرو معادالت ديفرانسيل مرتبه اول تفكيک آشنايي با معادالت ديفرانسيل مرتبه اول:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل كند:

 بندي معادالت مرتبه اولطبقه .1

  پذيرتفكيکمعادالت  .2

 مرتبه اول خطي. روش كلي حل معادالت ديفرانسيل 3

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
ل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، (، معادالت ديفرانسي1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392نيكوكار مسعود ) -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

  

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 سوم    جلسه 
 

 کارشناسی / مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت محیطمهندسی :    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 04/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  معادالت ديفرانسيل همگن، معادالت ديفرانسيل كامل :  جلسهعنوان 

 آشنايي با معادالت ديفرانسيل همگن، معادالت ديفرانسيل كامل:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل كند:

 معادالت ديفرانسيل همگن. 1
 . معادالت ديفرانسيل قابل تبديل به معادالت همگن2
 . معادالت ديفرانسيل كامل 3

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
(، معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، 1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392كار مسعود )نيكو -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 چهارم    جلسه 
 

 مهندسی بهداشت محیطکارشناسی /  مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 11/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

معادالت برنولي و ريكاتي ودسته هاي منحني ، مسيرهاي ، معادالت ديفرانسيل كامل و عامل انتگرال ساز :  جلسهعنوان 
 قائم

معرادالت برنرولي و ريكراتي ودسرته هراي ، معادالت ديفرانسيل كامل و عامل انتگررال سراز آشنايي با:   جلسههدف کلی 

 منحني ، مسيرهاي قائم

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل كند:

 . معادالت ديفرانسيل كامل1
 . عامل انتگرال ساز2
 معادالت برنولي. 3

 . معادالت ريكاتي4

 دسته هاي منحني. 5
 مسيرهاي قائم. 6
 
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
(، معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، 1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392كار مسعود )نيكو -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 پنجم    جلسه 
 

 بهداشت محیطکارشناسی / مهندسی  مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 18/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 معادالت ديفرانسيل مرتبه دوم و روش كاهش مرتبه:  جلسهعنوان 

 آشنايي با معادالت ديفرانسيل مرتبه دوم و روش كاهش مرتبه :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 مربوطه را حل كند:بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل 

 معادالت ديفرانسيل مرتبه دوم. 1
 روش كاهش مرتبه. 2
 روش داالمبر. 3

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
، معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، (1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392نيكوكار مسعود ) -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 ششم    جلسه 
 

 کارشناسی / مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 25/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  دانشجويان:تعداد 

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

هاي باالتر با ضرايب ثابت و مرتبههمگن معادالت خطي دالت مرتبة دوم قابل تبديل به ضرايب ثابت و معا:  جلسهعنوان 
 روش تغيير پارامترهاو معادالت خطي ناهمگن 

هاي باالتر با ضررايب معادالت خطي مرتبهدالت مرتبة دوم قابل تبديل به ضرايب ثابت و معابا آشنايي :   جلسههدف کلی 

 ثابت و روش تغيير پارامترها

 :  اختصاصیاهداف 
 كند:بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل 

 دالت مرتبة دوم قابل تبديل به ضرايب ثابت. معا1
 هاي باالتر با ضرايب ثابتمعادالت خطي مرتبه. 2
 . معادالت خطي ناهمگن3
 . روش تغيير پارامترها4

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
ل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، (، معادالت ديفرانسي1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392نيكوكار مسعود ) -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 هفتم    جلسه 
 

 کارشناسی / مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت محیطمهندسی :    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 02/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

هاي باالتر با ضرايب معادالت خطي همگن مرتبهدالت مرتبة دوم قابل تبديل به ضرايب ثابت و معاادامه :  جلسهعنوان 
 تغيير پارامترهاثابت و معادالت خطي ناهمگن و روش 

هاي براالتر برا معادالت خطي مرتبرهدالت مرتبة دوم قابل تبديل به ضرايب ثابت و معابا آشنايي   ادامه : جلسههدف کلی 

 ضرايب ثابت و روش تغيير پارامترها

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل كند:

 دوم قابل تبديل به ضرايب ثابت دالت مرتبة. معا1
 هاي باالتر با ضرايب ثابتمعادالت خطي مرتبه. 2
 . معادالت خطي ناهمگن3
 . روش تغيير پارامترها4

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
(، معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، 1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392كار مسعود )نيكو -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7&select-author=author-exact


 

 هشتم    جلسه 
 

 بهداشت محیط کارشناسی / مهندسی مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 09/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-112ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ، معادالت اويلرمعادالت مرتبة دوم ناهمگن روش ضرايب نامعين:  جلسهعنوان 

 ، معادالت اويلرمعادالت مرتبة دوم ناهمگن روش ضرايب نامعينآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل كند:بتواند مفاهيم 

 . معادالت مرتبه دوم ناهمگن روش ضرايب نامعين1
 . معادالت اويلر2

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
(، معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، 1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392كار مسعود )نيكو -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 نهم    جلسه 
 

 مهندسی بهداشت محیطکارشناسی /  مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 16/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امتحان ميان ترم :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
(، معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، 1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392كار مسعود )نيكو -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 دهم    جلسه 
 

 مهندسی بهداشت محیط کارشناسی / مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 23/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ها در حل معادالت ديفرانسيلاستفاده از سري :  جلسهعنوان 

 ها در حل معادالت ديفرانسيلسرياستفاده از آشنايي با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 مسائل مربوطه را حل كند:بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و 

 هاي توانيسري. 1
 . نقاط عادي و تكين2
 . جواب به صورت سري در مجاورت يک نقطه عادي3
 . جواب به صورت سري در مجاورت يک نقطه تكين منظم4

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
(، معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، 1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392كار مسعود )نيكو -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 يازدهم    جلسه 
 

 مهندسی بهداشت محیطکارشناسی /  مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 30/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

معادلة لژاندر، چندجمله اي هاي لژاندر، خواص چند جمله اي هاي معادله بسل و خواص آن، تابع گاما، :  جلسهعنوان 
  ندرلژا

لژاندر، چندجمله اي هراي لژانردر، خرواص چنرد معادلة آشنايي با معادله بسل و خواص آن، تابع گاما، :   جلسههدف کلی 

 ندرجمله اي هاي لژا

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل كند:

 . معادله بسل و خواص آن1
 . تابع گاما2
 ندرمعادلة لژاندر، چندجمله اي هاي لژاندر، خواص چند جمله اي هاي لژا. 3

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
(، معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، 1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392كار مسعود )نيكو -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7&select-author=author-exact


 

 

 دوازدهم    جلسه 
 

 مهندسی بهداشت محیطکارشناسی /  مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 07/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

هاي خطي ناهمگن هاي خطي همگن با ضرايب ثابت، دستگاهمعادالت ديفرانسيل، دستگاه معرفي دستگاه :  جلسهعنوان 
 هابا ضرايب ثابت و روش حذفي براي حل آن

هاي هاي خطي همگن با ضرايب ثابرت، دسرتگاهمعادالت ديفرانسيل، دستگاه آشنايي با معرفي دستگاه:   جلسههدف کلی 

 هاخطي ناهمگن با ضرايب ثابت و روش حذفي براي حل آن

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل كند:

 معادالت ديفرانسيل . معرفي دستگاه1
 ضرايب ثابت هاي خطي همگن با. دستگاه2
 هاي خطي ناهمگن با ضرايب ثابت. دستگاه3
 . روش حذفي براي حل معادالت4

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
ل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، (، معادالت ديفرانسي1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392نيكوكار مسعود ) -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 سیزدهم    جلسه 
 

 کارشناسی / مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت محیطمهندسی :    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 14/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-112ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 واحد:تعداد 

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

هاي خطي هاي خطي همگن با ضرايب ثابت، دستگاهمعادالت ديفرانسيل، دستگاه معرفي دستگاهادامه  :  جلسهعنوان 
 هابراي حل آنناهمگن با ضرايب ثابت و روش حذفي 

هاي خطري همگرن برا ضررايب ثابرت، معرادالت ديفرانسريل، دسرتگاه آشنايي با معرفي دستگاهادامه  :  جلسههدف کلی 

 هاهاي خطي ناهمگن با ضرايب ثابت و روش حذفي براي حل آندستگاه

 

 :  اختصاصیاهداف 
 كند:بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل 

 معادالت ديفرانسيل . معرفي دستگاه1
 هاي خطي همگن با ضرايب ثابت. دستگاه2
 هاي خطي ناهمگن با ضرايب ثابت. دستگاه3
 . روش حذفي براي حل معادالت4

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
(، معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، 1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392كار مسعود )نيكو -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 چهاردهم    جلسه 
 

 مهندسی بهداشت محیطکارشناسی /  مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 21/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

در حل  هاكاربرد آنو روش هاي ديگر )اويلر، بسط تيلور، رانگ كوتا، چندگامي ( تبديل الپالس و  :  جلسهعنوان 
 معادالت ديفرانسيل

 هراكراربرد آنروش هاي ديگر )اويلر، بسط تيلور، رانگ كوتا، چندگامي ( و آشنايي با تبديل الپالس و :   جلسههدف کلی 

  در حل معادالت ديفرانسيل

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل كند:

 تبديل الپالس. 1
 اويلر، بسط تيلور، رانگ كوتا، چندگاميهاي . روش2
 در حل معادالت ديفرانسيل فوقهاي كاربرد روش. 3

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
ل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، (، معادالت ديفرانسي1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392نيكوكار مسعود ) -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 پانزدهم    جلسه 
 

 کارشناسی / مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت محیطمهندسی :    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 28/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-12ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

در حل  هاكاربرد آنو روش هاي ديگر )اويلر، بسط تيلور، رانگ كوتا، چندگامي ( تبديل الپالس و  ادامه :  جلسهعنوان 
 معادالت ديفرانسيل

كراربرد روش هاي ديگر )اويلر، بسط تيلور، رانگ كوترا، چنردگامي ( و آشنايي با تبديل الپالس و  ادامه : جلسههدف کلی 

  در حل معادالت ديفرانسيل هاآن

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهيم اين مباحث را بيان كرده و مسائل مربوطه را حل كند:

 تبديل الپالس. 1
 رانگ كوتا، چندگامياويلر، بسط تيلور، هاي . روش2
 در حل معادالت ديفرانسيل هاي فوقكاربرد روش. 3

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
ل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، (، معادالت ديفرانسي1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392نيكوكار مسعود ) -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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 شانزدهم    جلسه 
 

 کارشناسی / مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی:   بهداشت محیطمهندسی :    گروه آموزشی  بهداشت :    دانشکده

 05/10/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16  10-112ساعت:          يکشنبه روز:             معادالت ديفرانسیلنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 دکتر فاطمه سروی مسئول درس: 3 واحد:تعداد 

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رفع اشكال و حل تمرين :  جلسهعنوان 

 رفع اشكال و حل تمرين:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
(، معادالت ديفرانسيل مقدماتي و مسايل مقدار مرزي، 1392ترجمه عالم زاده علي اكبر ) ،ريچارد  ديپريما،ويليام بويس  -1

 انتشارات علمي و فني.

 (، معادالت ديفرانسيل، انتشارات آزاده، تهران. 1392كار مسعود )نيكو -2

 (، آناليز عددي، نشر منصوري. 1393بوردون ريچارد، ترجمه عالم زاده علي اكبر ) -3
 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 
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