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 عمران  و     صناعی،  نفت   هندسیم رشتو  

 لاو  فصل        

 مقدهم

د جلسات مباحث   تعدا

گاًِ، عِ ّإتزدارّا، ضزب داخلٖ ٍ خارجٖ تزدارّا، ضزب جثزٕ تؼزٗف تزدار، اػوال

 هؼادلٔ خظ ٍ صفحِ 

  جلغِ  1

 دومفصل   

 اتبع ربداری 

تَاتغ تزدارٕ، هشتق تَاتغ تزدارٕ، پَ٘عتگٖ  ٍاتغ تزدارٕ، حذ َتٍ داهٌِ  اتغ تزدارَٕتؼزٗف ت

(، تزدار N(، تزدار قائن )T) ٍاحذ هؼزفٖ تَاتغ تزدارٕ خاص هاًٌذ تزدار هکاى، تزدار هواط

 (، اًحٌا ٍ تاب ٗک هٌحٌٖ  Bًزهال ًَع دٍم )

  جلغِ  5/1

 

 سىم  فصل

 متغیره د چن  تىابع

، هخزٍط، اعتَاًِ، ٍار، ّذلَلٍٖارعغَح اعتاًذارد درجٔ دٍم )کزُ، ت٘ضٖ ٍ ّارٍِٗ هؼزفٖ

پَ٘عتگٖ  ٍ(، حذ {گاًِ السم اعتّإ دٍگاًِ ٍ عِدر حذٕ کِ تزإ اًتگزال}  ٍارعْوٖ

هشتق ضوٌٖ،  قضِ٘إ،تَاتغ چٌذ هتغ٘زُ، هشتقات جشئٖ تَاتغ چٌذ هتغ٘زُ، قاػذٓ سًج٘زُ

ٍ تؼث٘ز  کزل، دَٗرصاًظ ،ّإ آىجْتٖ ٍ ت٘اى ٍٗضگٖق غ٘ل کل، تزدار گزادٗاى، هشتدٗفزاً

اعثٖ(، ت٘اى قض٘ٔ اکغتزهن تزإ )هٌ٘٘ون ٍ هاکغ٘ون ٍ سٗي ، تؼ٘٘ي ًقاط اکغتزهنٌّذعٖ آًْا

 زاٗة الگزاًض تا اعتفادُ اس ض تا ق٘ذ شزطتَاتغ چٌذ هتغ٘زُ، تؼ٘٘ي ًقاط اکغتزهن 

  جلغِ 3 

 چهارمفصل   

 انتگرال دوگاهن

قض٘ٔ فَتٌٖ٘، جاًشاًٖ   ، تؼزٗف اًتگزال دٍگاًِ،ٍ ًاهٌظنهؼزفٖ ًَاحٖ هٌظن   تؼزٗف ًاحِ٘،

در اًتگزال دٍگاًِ، اًتگزال دٍگاًِ در هختصات قغثٖ، کارتزدّإ ٌّذعٖ اًتگزال دٍگاًِ 

 حجن(ٍ)هحاعثٔ هغاحت 

  جلغِ   3

 پنجمفصل     

 هس گاهن انتگرال

گاًِ در هختصات دکارتٖ، هؼزفٖ هختصات گاًِ، هحاعثٔ اًتگزال عِتؼزٗف اًتگزال عِ

 گاًِ در هحاعثٔ حجن اًتگزال عِ إ ٍ کزٍٕ، کارتزداعتَاًِ

  جلغِ  2

 ششمفصل   

 انتگرال خط

تغ تزدارٕ، تؼزٗف هٌحٌٖ ّوَار، اًتگزال اًتگزال خظ تَاتغ تزدارٕ، تؼزٗف اًتگزال خظ تَا

هغتقل اس هغ٘ز، تؼ٘٘ي تاتغ پتاًغ٘ل ٗک تاتغ تزدارٕ ٍ ت٘اى شزاٗظ ٍجَد تاتغ پتاًغ٘ل، 

هحاعثٔ اًتگزال تِ کوک تاتغ پتاًغ٘ل، قض٘ٔ گزٗي، اًتگزال خظ تَاتغ غ٘ز تزدارٕ ٍ کارتزد آى 

 در هحاعثٔ عَل

  جلغِ  5/2

 هفتمفصل    

 انتگرال سطح

اًتگزال عغح تَاتغ غ٘ز تزدارٕ ٍ کارتزد آى در هحاعثٔ عغح رٍِٗ، اًتگزال عغح تاتغ 

 تزدارٕ، هحاعثٔ شار، قض٘ٔ اعتَکظ، قض٘ٔ دَٗرصاًظ

  جلغِ  2

 گزدد.تزم تِ صَرت ّواٌّگ تزگشار هٖاهتحاى پاٗاى  تىضیحات

 ًوزُ. 2تزم ٍ کار کالعٖ اهتحاى ه٘اى 

 ًوزُ 11تزم اهتحاى پاٗاى. 
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