
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

     جلسه اول
 

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

 23/06/1400  تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12 ساعت:         شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان:

 فاطمه سرویدکتر  مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر فاطمه سروی :مدرس ساعت 3مدت کالس: 

 1400/ 06/ 10       بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 مروری بر ریاضیات پایه  :  جلسهعنوان 

  آشنایی با ریاضیات پایه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 
 مجموعه ها، مجموعه اعداد، توان، ب.م.م، ک.م.م .1
 چند جمله ای ها، اتحاد و تجزیه. 2
 

 ترکیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

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

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 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  مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط:    گروه آموزشی  بهداشت :    هدانشکد
 محیط

 30/06/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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:
 

 مروری بر ریاضیات پایه ادامه :  جلسهعنوان 

 قسمت دوم آشنایی با ریاضیات پایه:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 
 ها، نامعادالت، طول پاره خط، ضریب زاویه، معادله خطنامساوی . 1
 مثلثات. 2
 تصاعد حسابی و هندسی. 3
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 
  

 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 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 سوم    جلسه 
 

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

 06/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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       بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 تابع و انواع آن :  جلسهعنوان 

 آشنایی با تابع و انواع آن:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 تابع، دامنه، برد. 1
 تساوی دو تابع، اعمال جبری روی تابع، ترکیب توابع. 2
 توابع زوج و فرد، تابع یک به یک، تابع وارون. 3
ابع ، ت) تابع ثابت، تابع همانی، تابع عالمت، تابع قدرمطلق، تابع جزءصحیح، تابع نمایی و لگاریتمی انواع تابع. 4

 (هیپربولیک
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 زمان:      دقیقهمدت  )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 

 
 



 
 
 
 

 چهارم    جلسه 
 

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

 13/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 حد  :  جلسهعنوان 

 آشنایی با حد:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 
 . تعریف حد1
 محاسبه حد. 2
 . حدود یکطرفه3
 . حدود نامتناهی4
 نهایت. حد در بی5
 های قائم و افقی. مجانب6
 
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 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 

 زمان :    دقیقه مدت

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 

 

 

 پنجم    جلسه 
 

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

 20/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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       بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 پیوستگی :  جلسهعنوان 

 توابع آشنایی با پیوستگی :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 
 . تعریف پیوستگی و ناپیوستگی1
 . قضایای پیوستگی2
 . قضیه مقدار میانی3
 اکسترمم. قضیه مقدار 4
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365بهزاد مهدی و همکاران )لیتهلد لوئیس، مترجم:  -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 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

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 ششم    جلسه 
 

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

 27/07/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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:
 

 گیریهای مشتقمشتق و روش :  جلسهعنوان 

 گیریهای مشتقمشتق و روشآشنایی با  :   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصی : 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 
 . تعریف مشتق1
 . قضایای مشتق2
 . مشتق توابع مثلثاتی و معکوس مثلثاتی3
 مشتق گیری ضمنی. 4
 تابع وارونمشتق . 5
 مشتق پارامتری. 6
 مشتق تابع نمایی و لگاریتمی. 7

 
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 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 

 زمان :    دقیقه مدت

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 هفتم    جلسه 
 

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

 04/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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       بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 آهنگ تغییر :  جلسهعنوان 

 آشنایی با مبحث آهنگ تغییر  : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 خط های مماس و قائم. 1

 تعبیرهای مشتق. 2

 
 
 
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365)لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران  -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

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

 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 



 
 

 هشتم    جلسه 

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

 11/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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:
 

 کاربردهای مشتق:  جلسهعنوان 

 کاربردهای مشتقآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 نقاط بحرانی .1

 اکسترمم .2

 نقطه عطف .3

 اکسترمم های سراسری .4

 قضیه رل .5

 قضیه مقدار میانگین .6

 رسم نمودار تابع .7

 بهینه سازی .8

 کمیت های وابسته .9

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 زمان:      دقیقهمدت  )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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نهم    جلسه 
 

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

 18/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امتحان میان 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 :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 زمان:      دقیقهمدت  )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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دهم    جلسه 
 

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

 25/08/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 قائده هوپیتال :  جلسهعنوان 

 آشنایی با قائده هوپیتال:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 
 روش هوپیتال در حل مسائل مربوط به حد . 1
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  درس :منبع 
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 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

 دقیقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 يازدهم    جلسه 
 

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

 02/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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:
 

 مختصات دکارتی و قطبی :  جلسهعنوان 

 مختصات دکارتی و قطبیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 مختصادت دکارتی .1

 مختصات قطبی .2

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 زمان:      دقیقهمدت  )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 

 
 
 

 

 



 

 

 دوازدهم    جلسه 
 

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

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

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اعداد مختلط :  جلسهعنوان 

 اعداد مختلطآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 اعداد مختلط .1

 اعمال جبری روی اعداد مختلط .2

 نمایش هندسی اعداد مختلط .3

 نمایش قطبی اعداد مختلط .4

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 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 

 زمان :    دقیقه مدت

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 



 

 سیزدهم    جلسه 

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

 16/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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  بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 توابع برداری :  جلسهعنوان 

 آشنایی با توابع برداری:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 
 تعریف بردار. 1
 . ضرب اسکالر دو بردار2
 . ضرب برداری دو بردار3
 دکارتی خطمعادله برداری و . 4
 . فاصله نقطه از خط5
 . صفحه6
 . توابع برداری7
 . مشتق و حد توابع برداری8
 . بردار مماس و قائم بر منحنی9

 های مربوطه. خمیدگی و انحنا و فرمول10
 
 
 
 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 زمان:      دقیقهمدت  )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 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چهاردهم    جلسه 
 

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

 23/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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       تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 جبرخطی :  جلسهعنوان 

 آشنایی با جبر خطی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:

 
 . طول بردار1
 . ماتریس2
 . ضرب دو ماتریس3
 . ترانهاده ماتریس4
 . اثر ماتریس5
 . دترمینان ماتریس6
 . وارون ماتریس7
 . دستگاه معادالت خطی8
 استقالل خطی. 9

 . به دست آوردن مختصات یک بردار در پایه دیگر10
 . مقادیر ویژه11
 . بردار ویژه12

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد (، حساب دیفرانسیل و 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشارات (، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه



  مدت زمان:      دقیقه بخش دوم درس 

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پانزدهم    جلسه 
 

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

 30/09/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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:
 

 ادامه جبر خطی :  جلسهعنوان 

 آشنایی با جبر خطی قسمت دوم : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند:بتواند مفاهیم این مباحث را 

 
 . طول بردار1
 . ماتریس2
 . ضرب دو ماتریس3
 . ترانهاده ماتریس4
 . اثر ماتریس5
 . دترمینان ماتریس6
 . وارون ماتریس7
 . دستگاه معادالت خطی8
 . استقالل خطی9

 . به دست آوردن مختصات یک بردار در پایه دیگر10
 . مقادیر ویژه11
 ویژه. بردار 12

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365مهدی و همکاران ) لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
ات حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، انتشار(، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

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

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه



  مدت زمان:      دقیقه بخش دوم درس 

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شانزدهم    جلسه 
 

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

 07/10/1400تاريخ ارائه درس :   1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-12ساعت:          شنبهسه روز:             1رياضی عمومی نام 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:
 

 رفع اشکال و حل تمرین :  جلسهعنوان 

 رفع اشکال و حل تمرین:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 

 ترکیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو/                پروژه/                    تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :
 .3-1(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، جلد 1365مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) لیتهلد لوئیس، -1
 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
حلیلی، انتشارات حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه ت(، 1379سیلورمن ريچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 ققنوس. 

 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

  زمان :    دقیقهمدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 


