
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)طرح دوره 

 

 
 

 معرفی درس:
ی عمقی از بسیاری از علوم مهندسی به طور عام و مبحث مهندسی بهداشت محیط کمعادالت دیفرانسیل الزمه کسب در

ای جهت تجزیه و تحلیل و نیز ابزاری جهت طرح و بسط باشد. درس معادالت دیفرانسیل به عنوان پایهبه طور خاص می

ها و نیز دامنه شجو با انواع معادالت دیفرانسیل و طرق حل آنگردد، لذا الزم است دانها استفاده میاز نظریهبسیاری 

 ها در رشته خود آگاهی کافی داشته باشند. کاربردی آن

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

  نكات کلی در مورد جوابهای معادالت دیفرانسیل ، دسته بندی معادالت دیفرانسیل و تشكیل معادله

 دیفرانسیل

کارشناسی پیوسته مهندسی    رشته تحصیلی:مقطع و   محیطمهندسی بهداشت گروه آموزشی:        بهداشت :دانشكده 

 محیطبهداشت 

 نظری نوع واحد :                   3 :  تعداد واحد معادالت دیفرانسیل  :  نام درس

 2ریاضی عمومی  یا همزمان:پیش نیاز
 14-16  10-12ساعت:     یكشنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:  

 مجازی  مكان برگزاری:

 دکتر فاطمه سروی        :  مسئول برنامه 

 f.sarvi.2000@gmail.comآدرس پست الكترونیكی:                  52519273:    دانشكده شماره تماس

 دکتر فاطمه سروی            مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 f.sarvi.2000@gmail.com الكترونیكی:آدرس پست            52519273شماره تماس دانشكده:              

 دکتر فاطمه سرویتهیه و تنظیم : 

 10/06/1400 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 پذیرخطی، معادالت دیفرانسیل مرتبه اول تفكیک معادالت دیفرانسیل مرتبه اول 

 معادالت دیفرانسیل همگن، معادالت دیفرانسیل کامل 

  ،معادالت برنولی و ریكاتی ودسته های منحنی ، مسیرهای قائممعادالت دیفرانسیل کامل و عامل انتگرال ساز 

  مرتبهمعادالت دیفرانسیل مرتبه دوم و روش کاهش 

 های باالتر با ضرایب ثابت و معادالت خطی همگن مرتبهدالت مرتبة دوم قابل تبدیل به ضرایب ثابت و معا

 معادالت خطی ناهمگن و روش تغییر پارامترها

 های باالتر با ضرایب ثابتمعادالت خطی همگن مرتبهدالت مرتبة دوم قابل تبدیل به ضرایب ثابت و ادامه معا 

 ناهمگن و روش تغییر پارامترهاو معادالت خطی 

 معادالت اویلرمعادالت مرتبة دوم ناهمگن روش ضرایب نامعین ، 

 امتحان میان ترم 

 ها در حل معادالت دیفرانسیلاستفاده از سری 

  ،ندرمعادلة لژاندر، چندجمله ای های لژاندر، خواص چند جمله ای های لژامعادله بسل و خواص آن، تابع گاما 

 های خطی ناهمگن با های خطی همگن با ضرایب ثابت، دستگاهمعادالت دیفرانسیل، دستگاه معرفی دستگاه

 هاضرایب ثابت و روش حذفی برای حل آن

 های خطی ناهمگن های خطی همگن با ضرایب ثابت، دستگاهمعادالت دیفرانسیل، دستگاه ادامه معرفی دستگاه

 هابا ضرایب ثابت و روش حذفی برای حل آن

 ها در حل معادالت الپالس و روش های دیگر )اویلر، بسط تیلور، رانگ کوتا، چندگامی ( و کاربرد آن تبدیل

 دیفرانسیل

 ها در حل معادالتتبدیل الپالس و روش های دیگر )اویلر، بسط تیلور، رانگ کوتا، چندگامی ( و کاربرد آن ادامه 

 دیفرانسیل

 رفع اشكال و حل تمرین 

 

 
 

 هدف كلی 
 پذیرمعادالت دیفرانسیل مرتبه اول و معادالت دیفرانسیل مرتبه اول تفکیک آشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

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

 

 مفاهیم مقدماتی معادله دیفرانسیل   .1

  . قضیه وجود یکتایی2

 . مرتبه معادله دیفرانسیل3

 دیفرانسیل. درجه معادله 4

 . جواب عمومی و خصوصی معادله دیفرانسیل5
 



 هدف كلی 
 پذیر آشنایی با معادالت دیفرانسیل مرتبه اول و معادالت دیفرانسیل مرتبه اول تفکیک 

  اهداف اختصاصی 

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

 

 بندی معادالت مرتبه اولطبقه .1

  پذیرتفکیکمعادالت  .2
 . روش کلی حل معادالت دیفرانسیل مرتبه اول خطی3
 

 هدف كلی 
 آشنایی با معادالت دیفرانسیل همگن، معادالت دیفرانسیل کامل 

  اهداف اختصاصی 

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

 
 . معادالت دیفرانسیل همگن1
 دیفرانسیل قابل تبدیل به معادالت همگن. معادالت 2
 . معادالت دیفرانسیل کامل 3

 
 

 هدف كلی 
  ،معادالت برنولی و ریکاتی ودسته های منحنی ، مسیرهای قائمآشنایی با معادالت دیفرانسیل کامل و عامل انتگرال ساز 

  اهداف اختصاصی 

 :کندبتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل 

 
 . معادالت دیفرانسیل کامل1
 . عامل انتگرال ساز2
 معادالت برنولی. 3

 . معادالت ریکاتی4

 دسته های منحنی. 5
 مسیرهای قائم. 6

 
 

 هدف كلی 
 آشنایی با معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم و روش کاهش مرتبه 

  اهداف اختصاصی 

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

 
 معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم. 1
 روش کاهش مرتبه. 2
 . روش داالمبر3

 
 

 هدف كلی 
 رهاهای باالتر با ضرایب ثابت و روش تغییر پارامتمعادالت خطی مرتبهدالت مرتبة دوم قابل تبدیل به ضرایب ثابت و آشنایی با معا 



  اهداف اختصاصی 

 :و مسائل مربوطه را حل کندبتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده 
 
 دالت مرتبة دوم قابل تبدیل به ضرایب ثابت. معا1
 های باالتر با ضرایب ثابتمعادالت خطی مرتبه. 2
 . معادالت خطی ناهمگن3
 . روش تغییر پارامترها4

 
 

 هدف كلی 
 های باالتر با ضرایب ثابت و روش تغییرمرتبهمعادالت خطی دالت مرتبة دوم قابل تبدیل به ضرایب ثابت و ادامه  آشنایی با معا 

 پارامترها

  اهداف اختصاصی 

 :بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند
 
 دالت مرتبة دوم قابل تبدیل به ضرایب ثابت. معا1
 های باالتر با ضرایب ثابتمعادالت خطی مرتبه. 2
 . معادالت خطی ناهمگن3
 تغییر پارامترها. روش 4

 
 

 هدف كلی 
  معادالت اویلرمعادالت مرتبة دوم ناهمگن روش ضرایب نامعینآشنایی با ، 

  اهداف اختصاصی 

 :بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند
 
 . معادالت مرتبه دوم ناهمگن روش ضرایب نامعین1
 . معادالت اویلر2
 
 

 هدف كلی 
  ها در حل معادالت دیفرانسیلاستفاده از سریآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

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

 های توانی. سری1
 . نقاط عادی و تکین2
 . جواب به صورت سری در مجاورت یک نقطه عادی3
 . جواب به صورت سری در مجاورت یک نقطه تکین منظم4

 
 

  كلیهدف 
  ،ندرمعادلة لژاندر، چندجمله ای های لژاندر، خواص چند جمله ای های لژاآشنایی با معادله بسل و خواص آن، تابع گاما 

  اهداف اختصاصی 



 :بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند
 
 . معادله بسل و خواص آن1
 . تابع گاما2
 ندرای های لژاندر، خواص چند جمله ای های لژامعادلة لژاندر، چندجمله . 3

 
 
 
 

 هدف كلی 
 های خطی ناهمگن با ضرایب ثابت های خطی همگن با ضرایب ثابت، دستگاهمعادالت دیفرانسیل، دستگاه آشنایی با معرفی دستگاه

 هاو روش حذفی برای حل آن

  اهداف اختصاصی 

 :مربوطه را حل کندبتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل 
 

 معادالت دیفرانسیل . معرفی دستگاه
 های خطی همگن با ضرایب ثابت. دستگاه2
 های خطی ناهمگن با ضرایب ثابت. دستگاه3
 . روش حذفی برای حل معادالت4

 
 

 هدف كلی 
 های خطی ناهمگن با ضرایب دستگاههای خطی همگن با ضرایب ثابت، معادالت دیفرانسیل، دستگاه ادامه آشنایی با معرفی دستگاه

 هاثابت و روش حذفی برای حل آن

  اهداف اختصاصی 

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

 معادالت دیفرانسیل . معرفی دستگاه1
 های خطی همگن با ضرایب ثابت. دستگاه2
 های خطی ناهمگن با ضرایب ثابت. دستگاه3
 ش حذفی برای حل معادالت. رو4

 
 

 هدف كلی 
 لها در حل معادالت دیفرانسیآشنایی با تبدیل الپالس و روش های دیگر )اویلر، بسط تیلور، رانگ کوتا، چندگامی ( و کاربرد آن 

  اهداف اختصاصی 

 :بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند
 
 تبدیل الپالس. 1
 اویلر، بسط تیلور، رانگ کوتا، چندگامیهای . روش2
 در حل معادالت دیفرانسیل های فوقکاربرد روش. 3

 
 

 هدف كلی 



 ها در حل معادالت ادامه آشنایی با تبدیل الپالس و روش های دیگر )اویلر، بسط تیلور، رانگ کوتا، چندگامی ( و کاربرد آن

 دیفرانسیل

  اهداف اختصاصی 

 :را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کندبتواند مفاهیم این مباحث 
 
 تبدیل الپالس. 1
 اویلر، بسط تیلور، رانگ کوتا، چندگامیهای . روش2
 در حل معادالت دیفرانسیل های فوقکاربرد روش. 3

 
 

 
 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری      تركیبی                                          مجازی                                

 شرايط اجراء

 

 امكانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

  جدول زیر را تکمیل کنید:در صورت وجود 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
(، معادالت دیفرانسیل 1392ترجمه عالم زاده علی اکبر ) ،ریچارد  ،دیپریماویلیام بویس  -1

 مقدماتی و مسایل مقدار مرزی، انتشارات علمی و فنی.
 ابتمام کت

 تمام کتاب (، معادالت دیفرانسیل، انتشارات آزاده، تهران. 1392نیکوکار مسعود ) -2
 (، آنالیز عددی، نشر منصوری. 1393بوردون ریچارد، ترجمه عالم زاده علی اکبر ) -3

 
 و ششمفصل سوم 

 

 

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


 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
دسترسی دانشجویان به نحوه 

 مقاله

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد  ، مشخصات کامل آنبه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



 

 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تكالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

1 

 

 آزمون میان ترم

 

16/08/1400 تشریحی و تستی  16/08/1400  

 

 های دانشجويانتكالیف و پروژه 

 طول ترم فیتكال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

عنوان  شماره

 تكلیف

مهلت پاسخ  شرح تكلیف

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تكلیف

در پایان هر جلسه تمرین هایی جهت  تكلیف 1

آشنایی بیشتر دانشجویان در نظر گرفته 

 خواهد شد 

اعالم خواهد 

 شد

مرور فصل مربوطه از  اعالم خواهد شد

منبع درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی
 نمره 5 آزمون میان ترم

 نمره 12 آزمون پایان ترم

 نمره 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره 3 سایر فعالیت ها انجام پروژه و تكالیف و

 
 

 

 

 مقررات 

 10       :حداقل نمره قبولي                                 

 مطابق قوانین آموزشی :       تعداددفعات مجاز غيبت در كالس               

 
 2ریاضی عمومی  درس زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه
 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه

امكانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

21/06/1400 
12-10  

16-14 

نکات کلی در مورد 

جوابهای معادالت 

دیفرانسیل ، دسته بندی 

معادالت دیفرانسیل و 

تشکیل معادله 

  دیفرانسیل

دکتر فاطمه 

 سروی

امتحان میان  سامانه نوید مجازی

 ترم



28/06/1400 
12-10  

16-14  

معادالت دیفرانسیل 

مرتبه اول خطی، 

معادالت دیفرانسیل 

  رپذیمرتبه اول تفکیک

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

04/07/1400 
12-10  

16-14  

معادالت دیفرانسیل 

همگن، معادالت 

 دیفرانسیل کامل

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

11/07/1400 

12-10  

16-14  

معادالت دیفرانسیل 

کامل و عامل انتگرال 

معادالت برنولی و ، ساز

ریکاتی ودسته های 

  منحنی ، مسیرهای قائم

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

18/07/1400 12-10  

16-14  

معادالت دیفرانسیل 

دوم و روش  مرتبه

  کاهش مرتبه

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

25/07/1400 

12-10  

16-14  

دالت مرتبة دوم قابل معا

تبدیل به ضرایب ثابت و 

معادالت خطی همگن 

های باالتر با مرتبه

ضرایب ثابت و معادالت 

خطی ناهمگن و روش 

  تغییر پارامترها

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

02/08/1400 

12-10  

16-14  

ادامه  آشنایی با 

دالت مرتبة دوم معا

قابل تبدیل به 

ضرایب ثابت و 

معادالت خطی 

های باالتر با مرتبه

ضرایب ثابت و 

روش تغییر 

  پارامترها

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

09/08/1400 

12-10  

16-14  

معادالت مرتبة دوم 

ناهمگن روش 

، ضرایب نامعین

 معادالت اویلر

 

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

16/08/1400 12-10  

16-14   سامانه نوید   امتحان میان ترم 



23/08/1400 12-10  

16-14  
ها در استفاده از سری

  حل معادالت دیفرانسیل
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم

30/08/1400 

12-10  

16-14  

معادله بسل و خواص 

معادلة آن، تابع گاما، 

لژاندر، چندجمله ای 

های لژاندر، خواص چند 

  ندرجمله ای های لژا

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم

07/09/1400 

12-10  

16-14  

 آشنایی با معرفی دستگاه

معادالت دیفرانسیل، 

های خطی دستگاه

همگن با ضرایب ثابت، 

های خطی دستگاه

ناهمگن با ضرایب ثابت و 

روش حذفی برای حل 

 هاآن

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

 امتحان پایان ترم

14/09/1400 

12-10  

16-14  

آشنایی با ادامه 

 معرفی دستگاه

معادالت 

دیفرانسیل، 

های خطی دستگاه

همگن با ضرایب 

های ثابت، دستگاه

خطی ناهمگن با 

ضرایب ثابت و 

روش حذفی برای 

 هاحل آن

 

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم

21/09/1400 

12-10  

16-14  

روش تبدیل الپالس و 

های دیگر )اویلر، بسط 

تیلور، رانگ کوتا، 

کاربرد و چندگامی ( 

در حل معادالت  هاآن

  دیفرانسیل

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم

28/09/1400 

12-10  

16-14  

تبدیل الپالس و  ادامه

روش های دیگر )اویلر، 

بسط تیلور، رانگ کوتا، 

کاربرد و چندگامی ( 

در حل معادالت  هاآن

  دیفرانسیل

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

پایان  امتحان

 ترم



05/10/1400 12-10  

16-14  رفع اشکال و حل تمرین 
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم

 

 


