
 

 بسمه تعالی 

 
 دانشکده علىم زپشکی و خدمات بهداشتی ردمانی سیرجان

 رمزک مطالعات و تىسعه آمىزش زپشکی
 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 
 طرح ديرٌ دريس وظری ي عملی  
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 :مشخصبت درس   

 9 تؼساز زاًطجَ  هٌْسسی ثْساضت حزفِ ای  گزٍُ آهَسضی 

 3 تؼساز ٍاحس 2ریبضیبت ػوَهی  ػٌَاى زرس

 کبرضٌبسی هٌْسسی ثْساضت حزفِ ای  تحصیلی ضتِ ٍ رهقغغ
 تبرید ضزٍع 

 ٍ پبیبى زٍرُ  
30/11/1400 
09./4/1401 

 16-18یکطٌجِ ّب  رٍس ٍ سبػت جلسبت   1400-1401زٍم  ًیوسبل تحصیلی 

 1ریبضیبت ػوَهی  زرٍس پیص ًیبس  سّزُ ػلیشازُ هسرسیي زرس/هسرس

 هسئَل زرس
 (زرٍس اضتزاکی)

 هحل ثزگشاری 
 زاًطکسُ پیزاپشضکی

  ٍاحس ًظزی3 (ػولی/ًظزی)ًَع ٍاحس 
رٍش ثزگشاری 

 (تزکیجی/هجبسی/حضَری)
 تزکیجی

 

 :شرح کلی درس  

ریاضیات از جملٍ درس َا پایٍ می باشذ کٍ از اَمیت زیادی رشتٍ َای مُىذسی برخًردار است ي در برخی از دريس اختصاصی بٍ عىًان پیشىیاز بٍ حساب می 

رشتٍ مُىذسی بُذاشت حرفٍ ای ویس یکی از رشتٍ َای مُىذسی تحت وظر يزارت بُذاشت، درمان ي آمًزش پسشکی است کٍ ویاز بٍ دريس ریاضیات عمًمی . آیذ

.  دارد2 ي 1

کاربرد بسیاری در آوُا دارد ي ویاز ... ایه رشتٍ ویس ماوىذ سایر رشتٍ َای مُىذسی دارای دريس تخصصی است کٍ مباحثی از قبیل مشتق، اوتگرال، ماتریس َا ي 

، قصذ داریم تا سرفصل َایی ماوىذ کاربرد مشتق، اوتگرال ي کاربرد آن، 2در درس ریاضیات عمًمی . است تا داوشجًیان با ایه مباحث آشىا ي بر آوُا مسلط شًوذ

 .را مطرح وماییم... حل معادالت خطی، دوبالٍ ي سری ي 
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 :اَذاف کلی درس/َذف  

 حل هؼبزالت زیفزاًسیل ٍ کبرثزز آى زر حل هسبئل  ٍهؼبزالت ػبلی ٍ آضٌبیی ثب زستَرات 
 

 

 

 :ريش تذریس   

 : ... سبیز هَارز

 

 ■ رٍش تسریس هجتٌی ثز حل هسئلِ ■ رٍش تسریس سرٌزاًی
 ☐ رٍش تسریس ایفبی ًقص ☐ رٍش تسریس ثحث گزٍّی

 ☐ رٍش تسریس هجتٌی ثز کبر تیوی                             ■ رٍش تسریس پزسص ٍ پبسد
 ☐ رٍش تسریس اکتطبفی ☐ رٍش تسریس ًوبیطی

      ☐ رٍش تسریس زر گزٍّْبی کَچک                                                                    ☐ رٍش تسریس آسهبیطگبّی
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 :مًاد ي يسبیل آمًزشی 

    
  : ...    سبیز هَارز  
 

 ■ جشٍُ ■ پبٍرپَیٌت
 ■ کتبة ☐      فیلن آهَسضی     

 ■        ٍایت ثزز                                      ☐         ًزم افشار   
 ☐ تصَیز ☐ هبکت

 ☐ چبرت    ☐        لَاسم ٍاقؼی 
 ☐ فبیل صَتی ☐ پَستز

 

 :تکبلیف ي مسئًلیتُبی فراگیران   

  حضَر فؼبل زر کالس ٍ هطبرکت زر حل هثبل ّب 

 حل هسبئل ٍ توزیٌبت هزثَط ثِ ّز هجحث 
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 : وحًٌ ارزیببی فراگیران

 
 : ...سبیز هَارز

 
 

زرصس/ًوزُ ػٌبٍیي رزیف  
  ًوز2ُ حضَر زر کالس ٍ حل توزیي 1
  ًوز6ُ اهتحبى هیبى تزم 2
   ًوزُ 12 اهتحبى پبیبى تزم  3

 ■ سئَاالت چٌس گشیٌِ ای ■ سئَاالت تطزیحی کَتبُ پبسد
 ☐ غلظ-سئَاالت صحیح ☐ سئَاالت تطزیحی ثلٌس پبسد

 ☐ کبر ػولی ☐ سئَاالت ضفبّی
 ☐ چک لیست هطبّسُ ػولکزز ☐ سئَاالت جَر کززًی

   ■ پزسطْبی کالسی
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 : سیبست َب ي قًاویه 

 حضَر فؼبل زر کالس الشاهی است. 

 حضَر زر کالس قجل استبز الشاهی است. 

  آسهَى هیبًتزم ثِ صَرت حذفی ثزگشار هی ضَز ٍ هغبلت هیبًتزم اس اهتحبى پبیبى تزم حذف هی ضَز ٍ اهکبى ثزگشاری هجسز اهتحبى اس هجبحث هیبًتزم ٍجَز

 .ًسارز

 رػبیت ضئًَبت اذالقی زر کالس الشاهی هی ثبضس. 

  جلسِ است 3حساکثز غیجت هجبس . 

 فزاگیز ثبیستی ٍظبیف ٍ توزیٌبت هحَل ضسُ ثِ اٍ تَسظ استبز را ثِ صَرت کبهل ٍ زر هست سهبى تؼییي ضسُ تحَیل ًوبیس. 
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 :بروبمٍ زمبوبىذی درس

ّسف اس یبزگیزی ایي هغلت آى : ّسف کلی ػٌَاى جلسِ جلسِ

 ...است کِ زاًطجَ ثب 

 هسرسیي/ هسرس ...زاًطجَ زر پبیبى ثبیس ثتَاًس: اّساف رفتبری

1 

 یادآيری مبحث مشتق 

هطتق تَاثغ چٌس جولِ ای را هحبسجِ کٌس   ..هجبحث هطتق گیزی ٍ کبرثزز آى آضٌب ضَز

  هطتق تَاثغ هثلثبتی را هحبسجِ کٌس

  ثب استفبزُ اس هطتق اکستزهن ّب ٍ ًقبط ػغف تبثغ

 ..را ثسست آٍرز

 سّزُ ػلیشازُ

 

2 

  دیفراوسیل
. زیفزاًسیل تَاثغ تک هتغیزُ را ثسست آٍرز  هجحث زیفزاًسیل ٍ کبرثزز آى آضٌب ضَز

  ثب استفبزُ اس زیفزاًسیل هقبزیز تقزیجی تَاثغ را

 .هحبسجِ کٌس

 سّزُ ػلیشازُ

3 
 بُیىٍ سازی

ثب استفبزُ اس ثْیٌِ سبسی ثتَاًس ثْتزیي رٍش را   .هجحث ثْیٌِ سبسی آضٌب ضَز

 .ثزای حل هسبئل اًتربة کٌس
 سّزُ ػلیشازُ

4 
 ورخ َای يابستٍ ي مسائل کاربردی

ًزخ ٍاثستِ کِ یکی اس هْوتزیي کبرثززّبی هطتق 

 .آضٌب ضَز 

  ًزخ تغییزات یک کویت را هحبسجِ کٌس. 

 
 سّزُ ػلیشازُ

5 
 معکًس تًابع مثلثاتی

. هؼکَس تَاثغ هثلثبتی را تؼزیف ًوبیس  تَاثغ هثلثبتی ٍ هؼکَس آضٌب ضَز

 رٍاثظ ثیي تَاثغ هؼکَس هثلثبتی را ضزح زّس. 
 سّزُ ػلیشازُ

 

 
 1 اوتگرال وامعیه

. اًتگزال تَاثغ چٌس جولِ ای را ثسست آٍرز  فزهَل ّبی اًتگزال گیزی آضٌب ضَز

 اًتگزال تَاثغ لگبریتوی ٍ ًوبئی را ثسست آٍرز .

 اًتگزال تَاثغ هثلثبتی را ثسست آٍرز .

 اًتگزال تَاثغ رازیکبلی را ثسست آٍرز. 

 سّزُ ػلیشازُ

7 
 2 اوتگرال وامعیه

. اس رٍش تغییز هتؼیز زر حل هسبئل استفبزُ ًوبیس  رٍش ّبی اًتگزال گیزی آضٌب ضَز

 رٍش جش ة جش را ثزای حل اًتگزال ثکبر گیزز. 
 سّزُ ػلیشازُ
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8 
 اوتگرال معیه

هسبحت تَاثغ را ثسست آٍرز   ثب اًتگزال هؼیي ٍ کبرثزز آى آضٌب ضَز

 حجن ٍعَل قَس را هحبسجِ ًوبیس. 
 سّزُ ػلیشازُ

9 

 حل تمریه

هسبئل ٍ توزیي ّبی هجبحث تسریس ضسُ آضٌب 

 .ضَز

  هسبئل هزثَط ة هطتق ٍ کبرثززّبی آى آضٌب

. ضَز

 توزیي ّبی هزثَط ثِ زیفزاًسیل را حل کٌس .

 هسبئل ثْیٌِ سبسی را حل کٌس .

 توزیي ّبی هزثَط ثِ اًتگزال را حل کٌس. 

 سّزُ ػلیشازُ

10 

 اوتگرال واسرٌ
هسبئل هزثَط ثِ حس یک اًتگزال هؼیي کِ یک یب  . اًتگزال ًبسزُ یب هجبسی  آضٌب ضَز 

ّز زٍ کزاى ّبی آى یب ثِ ثی ًْبیت هیل کٌس یب 

 .اػساز حقیقی را حل ًوبیس 

 سّزُ ػلیشازُ

11 
 1معادالت دیفراسیل 

رٍش ّبی حل هؼبزالت زیفزاًسیل سبزُ ٍذغی 

  آضٌب ضَز1هزتیِ 

 هؼبزالت زیفزاسیل سبزُ را حل کٌس .

  ِرا حل کٌس 1هؼبزالت زیفزاسیل ذغی هزتج . 
 سّزُ ػلیشازُ

12 
 2معادالت دیغراوسیل 

 را حل کٌس 2هؼبزالت ذغی هزتجِ    آضٌب ضَز2هؼبزالت ذغی هزتجِ 

  اس تجسیالت الپالس زر حل هؼبزالت استفبزُ کٌس. 
 سّزُ ػلیشازُ

13 

 دوبالٍ يسری

. زًجبلِ ٍ سزی را تطزیح ًوبیس   هجبحث زًجبلِ ٍ سزی آضٌب ضَز

 هسبئل هزثَط ثِ زًجبلِ ٍ سزی را حل کٌس .

  ُاس ثسظ تیلَر ٍ هک لَرى زر حل هسبئل استفبز

 .کٌس 

 سّزُ ػلیشازُ

14 

 تًابع دي متغیرٌ ي چىذ متغیرٌ

. تَاثغ زٍ هتغیزُ را تؼزیف ًوبیس   تَاثغ زٍ هتغیزُ ٍ چٌس هتغیزُ آضٌب ضَز

  ذصَصیبت تَاثغ زٍ هتغیزُ ٍ چٌس هتغییزُ را

 .ضزح زّس 

 سّزُ ػلیشازُ

15 
مشتقات جسیی ي دیفراوسیل  تًابع دي 

 متعییرٌ

. هطتق جشئی تَاثغ زٍ هتغیزُ را  ثسست آٍرز   هجحث هطتق جشئی ٍ زیفزاًسیل تَاثغ آضٌب ضَز

 زیفزاًسیل تَاثغ زٍ هتغیزُ را ثسست آٍرز .

  اس هطتق جشئی ٍ زیفزاًسیل زر هحبسجِ اکستزهن

 .تَاثغ زٍ هتؼییزُ استفبزُ ًوبیس 

 سّزُ ػلیشازُ



 

9 

 

16 
 اوتگرال تًابع دي متعیرٌ

هسبئل هزثَط ثِ اًتگزال تَاثغ زٍ هتؼیزُ را حل   هجحث تَاثغ زٍ هتؼیزُ آضٌب ضَز

 .ًوبیس 
 سّزُ ػلیشازُ

17 

 حل تمریه

هسبئل ٍ توزیي ّبی هجبحث تسریس ضسُ آضٌب 

 .ضَز 

  هسبئل هزثَط ثِ اًتگزال ًب سزُ را حل ًوبیس .

  را 1ٍ2توزیي ّبی هزثَط ثِ هؼبزالت زیفزاًسیل 

. حل کٌس 

  هسبئل هزثَط ثِ زًجبلِ ٍ سزی را حل کٌس .

  توزیي ّبی تَاثغ زٍ هتغیزُ ٍ چٌس هتغیزُ را حل

. کٌس 

  هسبئل هزثَط ثِ هطتقبت جشئی را حل کٌس .

  توزیي ّبی هزثَط ثِ اًتگزال تَاثغ زٍ هتغیزُ را

 .حل کٌس 

 سّزُ ػلیشازُ

 

 

 :مىببع درس
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