بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانطکده :کشبٍرزی ٍ هٌببع طبیعی……… رضته :خبکشٌبسی…گرایص :فیسیک ٍ حفبظت خبک………… هقطع :دکتری……
نام درس :ریبضیبت ( ..)1تعداد واحد نظری …3 :تعداد واحد عولی …0 :عنواى درس پیطنیاز- :
نام هدرس :ههدی سرائی تبریسی…… توام وقت  نیوه وقت هدعو

هحل برگساری :کالس آزهایطگاه 

هدف کلی درس  :یبدآٍری هفبهین پبیه علَم ریبضی برای ههٌدسی آة ٍ خبک ،کبربرد هعبدالت دیفراًسیل در هسبئل آة ٍ خبک ،حل چٌد ًوًَه هسئله
کبربردی از هعبدالت دیفراًسیل در آة ٍ خبک ٍ اًَاع هعبدالت دیفراًسیل (خطی ٍ غیرخطی ٍ هرتبههبی دیفراًسیل)
رئوس هطالب
هفته اول

یبدآٍری هشتق کبربردهبی آى

هفته دوم

یبدآٍری اًتگرال ٍ اًَاع آى

هفته سوم

هشتقبت جسئی

هفته چهارم

کبربردهبی هشتقبت جسئی

هفته پنجن

اًتگرال چٌدگبًه ٍ ًبهعیي

هفته ضطن

دًببله ٍ سری

هفته هفتن

اًتگرال چٌدگبًه ٍ ًبهعیي

هفته هطتن

هقدههای بر هسبئل بب شرایط هرزی

هفته نهن

سری فَریه ٍ کبربردهبی آى

هفته دهن

تَابع گبهب ٍ بتب

هفته یازدهن

اًتگرال فَریه ٍ کبربردهبی آى

هفته دوازدهن

تببع بسل ٍ کبربردهبی آى

هفته سیسدهن

هقدهه ای بر هعبدالت دیفراًسیل

هفته چهاردهن

هعبدالت دیفراًسیل هرتبه اٍل

هفته پانسدهن

هدل سبزی هعبدالت دیفراًسیل هرتبه اٍل

هفته ضانسدهن

هعبدالت دیفراًسیل هرتبه ببالتر

توجه:

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

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره :اهتحبى هیبى ترم ،کَئیس کالسی ٍ پبیبى ترم
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