
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)طرح دوره 

 

 
 

 معرفی درس:

حساب دیفرانسیل و انتگرال در بسیاری از مباحث مهندسی بهداشت محیط، پایه و مبنای اصلی فهم مبانی و اصول را 

ا توان به صورت عمقی مطرح کرد. لذدهد. بدون تسلط بر حساب دیفرانسیل و انتگرال، مفاهیم مربوطه را نمیتشکیل می

همچنین را در دانشجو جهت دروس مهندسی ایجاد نمود. این درس توان قدرت ذهنی و تحلیلی با تکیه بر این درس می

 بوده و زیر ساختارهای الزم برای ارائه مطالب در آن درس را ایجاد خواهد نمود.  2نیاز ریاضی عمومی به عنوان پیش

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 هدف كلی 
  آشنایی با ریاضیات پایه 

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

 محیطبهداشت 

 نظری نوع واحد :                   3 :  تعداد واحد 1ریاضی عمومی   :  نام درس

 ندارد یا همزمان:پیش نیاز
 8-12ساعت:      سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  

 مجازی  مکان برگزاری:

 فاطمه سرویدکتر         :  مسئول برنامه 

 f.sarvi.2000@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                  52519273:    دانشکده شماره تماس

 دکتر فاطمه سروی            مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 f.sarvi.2000@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:           52519273شماره تماس دانشکده:              

 دکتر فاطمه سرویتهیه و تنظیم : 

 10/06/1400 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  اهداف اختصاصی 

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

 
 اعداد، توان، ب.م.م، ک.م.م مجموعه ها، مجموعه .1

 چند جمله ای ها، اتحاد و تجزیه. 2

 هدف كلی 
  آشنایی با ریاضیات پایه قسمت دوم 

  اهداف اختصاصی 

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

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

 

 هدف كلی 
  آشنایی با حد 

  اهداف اختصاصی 

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

 
 . تعریف حد1
 . محاسبه حد2
 . حدود یکطرفه3
 . حدود نامتناهی4
 نهایت. حد در بی5
 های قائم و افقی. مجانب6

 
 

 هدف كلی 
  آشنایی با پیوستگی توابع 

  اهداف اختصاصی 

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

 
 . تعریف پیوستگی و ناپیوستگی1
 . قضایای پیوستگی2
 . قضیه مقدار میانی3
 . قضیه مقدار اکسترمم4

 
 

 هدف كلی 
 گیری های مشتقآشنایی با مشتق و روش 

  اهداف اختصاصی 

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

 
 . تعریف مشتق1
 . قضایای مشتق2



 . مشتق توابع مثلثاتی و معکوس مثلثاتی3
 مشتق گیری ضمنی. 4
 مشتق تابع وارون. 5
 مشتق پارامتری. 6
 مشتق تابع نمایی و لگاریتمی. 7

 
 

 هدف كلی 
  آشنایی با مبحث آهنگ تغییر 

  اهداف اختصاصی 

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

 خط های مماس و قائم. 1

 تعبیرهای مشتق. 2

 
 

 هدف كلی 
  کاربردهای مشتقآشنایی با  

  اهداف اختصاصی 

 :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

 رلقضیه  .5

 قضیه مقدار میانگین .6

 رسم نمودار تابع .7

 بهینه سازی .8

 کمیت های وابسته .9

 

 هدف كلی 
  آشنایی با قائده هوپیتال 

  اهداف اختصاصی 

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

 روش هوپیتال در حل مسائل مربوط به حد
 

 هدف كلی 
  آشنایی با مختصات دکارتی و قطبی 



  اهداف اختصاصی 

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

 مختصادت دکارتی .1

 . مختصات قطبی2
 
 

 هدف كلی 
  آشنایی با اعداد مختلط 

  اهداف اختصاصی 

 :بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند .1
 

 اعداد مختلط

 مختلطاعمال جبری روی اعداد  .2

 نمایش هندسی اعداد مختلط .3

 نمایش قطبی اعداد مختلط .4

 

 هدف كلی 
  آشنایی با توابع برداری 

  اهداف اختصاصی 

 :بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند
 
 . تعریف بردار1
 . ضرب اسکالر دو بردار2
 . ضرب برداری دو بردار3
 . معادله برداری و دکارتی خط4
 . 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
 

 هدف كلی 
  آشنایی با جبر خطی 

  اهداف اختصاصی 

 :بتواند مفاهیم این مباحث را بیان کرده و مسائل مربوطه را حل کند
 
 بردار. طول 1
 . 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
 . بردار ویژه12
 
 

 هدف كلی 
  ادامه جبر خطی 

  اهداف اختصاصی 

 :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 خطی9

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

 
 

 
 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 تركیبی                                          مجازی                                      حضوری

 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 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

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

 مطالعهشده برای 
(، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، 1365لیتهلد لوئیس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -1

 .3-1جلد 
 

 تمام کتاب

 مرکز نشر دانشگاهی.(، 1372توماس جورج، فینی رامس، مترجم: بهزاد مهدی و همکاران ) -2
 

 تمام کتاب

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه (، 1379سیلورمن ریچارد، مترجم: عالم زاده علی اکبر ) -3

 تحلیلی، انتشارات ققنوس.
 تمرین های منتخب

 

 

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

 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،  *

 

 *نوع محتوا
 شامل عنوان و مؤلفین/مشخصات 

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



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

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

 در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

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

 

 

 

 

 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 تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

1 

 

 آزمون میان ترم

 

18/08/1400 تشریحی و تستی  18/08/1400  

 

 های دانشجويانتكالیف و پروژه 



 طول ترم فیتکال 

 

 

 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:           

 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

عنوان  شماره

 تکلیف

تکلیفشرح  مهلت پاسخ  

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

در پایان هر جلسه تمرین هایی جهت  تکلیف 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



 نمره 3 سایر فعالیت ها انجام پروژه و تکالیف 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

امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

23/06/1400 12-8  
مروری بر ریاضیات 

 پایه

 دکتر فاطمه 

 سروی

امتحان میان  نویدسامانه  مجازی

 ترم

30/06/1400 12-8  
مروری بر  ادامه

 ریاضیات پایه

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

06/07/1400 12-8  

 تابع و انواع آن
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

13/07/1400 12-8  

 حد
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

20/07/1400 12-8  
آشنایی با پیوستگی 

 توابع

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

27/07/1400 12-8  
های مشتق و روش

 گیریمشتق

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

04/08/1400 12-8  
آشنایی با مبحث 

 آهنگ تغییر

دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

11/08/1400 12-8   کاربردهای مشتق 
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان میان 

 ترم

18/08/1400 12-8  

  سامانه نوید   امتحان میان ترم

25/08/1400 12-8  

 قائده هوپیتال
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم



02/09/1400 12-8  
مختصات دکارتی و 

 قطبی
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم

09/09/1400 12-8  

 اعداد مختلط
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

 امتحان پایان ترم

16/09/1400 12-8  

  توابع برداری
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم

23/09/1400 12-8  

 جبرخطی
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم

30/09/1400 12-8  

 ادامه جبر خطی
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم

05/10/1400 12-8  
رفع اشکال و حل 

 تمرین
دکتر فاطمه 

 سروی
 سامانه نوید مجازی

امتحان پایان 

 ترم

 

 


