
خدا نام به

٩٨-٩٧ تحصیلی سال اول ترم - (١٩١۴١٠۶) ١ عمومی ریاضی درس برنامۀ

اصفهان صنعتی دانشگاه ریاضی علوم دانشکده

درس: گروه های

بهرامی دکتر آقای .۳ گروه منجگانی دکتر آقای .۲ گروه جوادی دکتر آقای .۱ گروه

کوشش دکتر آقای .۶ گروه خانی دکتر آقای .۵ گروه عمومی دکتر خانم .۴ گروه

داستانپور دکتر خانم .۹ گروه رضائيان دکتر آقای .۸ گروه نعمتی دکتر آقای .۷ گروه

درس: مطالب سرفصل

دنباله ها برای فشردگی قضيه ی يکنوا، دنباله های همگرايی قضيه ی دنباله ها، همگرايی حقيقی، دنباله ی از يادآوری . دنباله -١

حاصلضرب دلخواه، جمالت با سری نامنفی، جمالت با عددی سری همگرايی های آزمون عددی، سری واگرايی و همگرايی عددی، سری عددی. سری -٢

آن. همگرای ی بازه و شعاع و توان سری سری، دو کوشی

پيوستگی بررسی تابع، اين خواص و سری از استفاده با نمايی تابع معرفی آن، قضايای و تابع پيوستگی از يادآوری غیرجبری. توابع از دسته ای معرفی -٣

لگاريتمی. و نمايی توابع ساير آن، خواص و لگاريتم تابع هذلولوی، توابع تابع، اين حدی رفتارهای و

مقدار قضيه ی ميانگين، و رل قضيه ی مرکب، تابع مشتق مشتق، اصلی قضايای غيرجبری، توابع مشتق مشتق، مفهوم يادآوری آن. کاربردهای و مشتق -۴

نامعين). (انتگرال اوليه تابع توابع، رفتار تعيين در مشتق کاربرد هوپيتال، قاعده ی متناهی، تيلور بسط کوشی، ميانگين

خاص. متغيرهای تغيير کسرها، تجزيه مثلثاتی، متغير تغير جز، جزبه متغير، تغيير روش گیری. انتگرال روشهای -۵

اساسی قضيه ی انتگرال، برای ميانگين مقدار قضيه ی معين، انتگرال خواص پيوسته، قطعه قطعه و پيوسته توابع پذيری انتگرال ريمان، انتگرال معین. انتگرال -۶

ناسره. انتگرال های انتگرال، و ديفرانسيل حساب

تيلور. بسط توان، سری انتگرال و مشتق تیلور. بسط -٧

جبری. معادالت حل مختلط، اعداد قطبی نمايش مختلط، صفحه مختلط، اعداد ميدان مختلط. اعداد -٨

درس: مراجع

مشکوری. آقای و طاهريان دکتر بهرامی، دکتر آقاسی، دکتر تأليف متغيره، يک حقيقی توابع انتگرال و ديفرانسيل حساب کتاب -۱

نادری. امير دکتر و زنگنه ظهوری رضا حميد دکتر تأليف متغيره، يک انتگرال و ديفرانسيل حساب کتاب -۲

درس: ارزشیابی نحوه ی

درصد. ۱۰ ارزش به تشريحی کوييز دو •

درصد ۳۰ ارزش به ترم ميان امتحان •

درصد ۶۰ ارزش به ترم پايان امتحان •

مهم: تاریخ های

ظهر. از بعد ۵ ساعت ماه مهر ۳۰ دوشنبه اول: کوييز •

صبح. ۹ ساعت ماه آذر ۱ پنجشنبه ترم: ميان •

ظهر. از بعد ۵ ساعت ماه آذر ۱۹ دوشنبه دوم: کوييز •

ماه. دی ۱۲ چهارشنبه کالس ها: پايان •

صبح. ۸ : ۳۰ ساعت ماه دی ۱۹ چهارشنبه ترم: پايان امتحان •
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