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هدف کلی درس :

رئوس هطالب
هفته اول

هثاحث ػوَهی هزتَط تِ کزُ سهیي در هٌظَهِ ضوسی ٍ حزکات تَصیفی ٍ اًتقالی

هفته دوم

اتوسفز ٍ خصَصیات کلی آى ،ساختار ،گاسّای تطکیل دٌّذُ ،اتوسفزهتقارى

هفته سوم

ارتثاط اًزصی ٍ تیالى اًزصی سهیي – اتوسفز ٍ خَرضیذ ٍ تؼاریف هؤلفِّای آى

هفته چهارم

تؼزیف ػٌاصز َّاضٌاسی در اتوسفز ٍ چگًَگی ضکلگیزی آىّا

هفته پنجن

اًذاسُگیزی پاراهتزّای َّاضٌاسی ،ایستگاُّای َّاضٌاسی تیي الوللی ٍ هلی

هفته ضطن

ادٍات ٍ تجْیشات َّاضٌاسی ،ساختار ٍ ًحَُ ًصة ٍ استقزار ٍ طزس ػول

هفته هفتن

دهای َّا ٍ تجشیِ ٍ تحلیل دادُّای هزتثط

هفته هطتن

رطَتت َّا ،تجشیِ ٍ تحلیل دادُّا ٍ اثزات رطَتت در هسائل هختلف

هفته نهن

فطار َّا ،فزهَلّاٍ هؼادالت هزتثط در هَرد تحزکات َّا

هفته دهن

اتزًاکی َّا ،ضزایط تطکیل اتزّا ،طثقِتٌذی ٍ اًَاع اتز ٍ ضزایط تارشسایی

هفته یازدهن

تطؼطؼات خَرضیذ ،تیالى تطؼطؼی ٍ اًزصی اتوسفز ٍ سهیي

هفته دوازدهن

تارشً ،حَُ پیذایص ،تغییزات تارًذگی در سهاى ٍ هکاى

هفته سیسدهن

ضذت -هذت -فزاٍاًی تارًذگیّا ٍ اثزات آىّا

هفته چهاردهن

تاد ٍ تحزکات َّا ٍ اثزگذاری جزیاًات َّا در اتوسفز

هفته پانسدهن

جوغتٌذی ػوَهی ضزایط َّاضٌاسی هٌاطق هختلف کزُ سهیي

هفته ضانسدهن

راتطِ َّاضٌاسی ٍ اقلین ٍ جوغتٌذی کلی درس َّاضٌاسی در ایي هقطغ

توجه:

در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره :اهتحاى هیاىتزم ٍ ًْایی

هنابع هطالعاتی:
 کتة هختلف َّاضٌاسی ٍ اقلین ضٌاسی
 ایٌتزًت ٍ هقاالت ٍ گشارضات تخصصی هزتثط

