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درس هدف

باشد. م باالتر ابعاد از فضاهای روی رال) انت و مشتق ، پیوست و ١(حد عموم ریاض درس مباحث تعمیمهای مطالعه درس، این اصل هدف
داشت. خواهیم R٣ فضای روی خمها هندسه و جبرخط مفاهیم روی مختصری مطالعه نیز درس ابتدای مباحث در

سرفصلها

نمود. خواهیم ارائه کوتاه توضیحات ، درس مباحث با آشنای منظور به رود. م پیش [١] مرجع برطبق درس مباحث

: جبرخط �اول فصل

خواهیم Rm فضای به Rn فضای از خط تبدیالت مطالعه همچنین و آن از خاص زیرمجموعههای و Rn اقلیدس فضاهای مطالعه به فصل این در
تعریف شده داده مرتب پایههای به نسبت شده داده خط تبدیل ی با متناظر ماتریس و شود م بررس Rn فضای برای مرتب پایه مفهوم پرداخت.
معرف نیز ٣ از باالتر بعد با فضاهای برای حجم و زاویه طول، مانند هندس مفاهیم ، اقلیدس فضاهای خط ساختار از استفاده با شد. خواهد

شد. خواهند

:R٣ فضای روی ها خم �دوم فصل

بررس مورد خم طول و R٣ روی خم ی تعریف مانند مقدمات های تعریف ابتدا پردازد. م R٣ بعدی سه فضای روی خمها مطالعه به فصل این
تحت که شد خواهند مطالعه شده داده خم برای کمان طول حسب بر پرمایش بخصوص، و خم ی از مختلف پرمایشهای سپس گیرند. م قرار
داده خم ی برای را سره فرنه- کنج همچنین نمود. تعریف را خم ی تاب و دار عالمت انحنای انحنا، مانند ناورداهای توان م ، پرمایش چنین
از ی R٣ در صلب حرکت ی تحت توان م ،R٣ فضای در سان ی سره فرنه- کنج با خم دو هر برای که دهیم م نشان و کنیم م تعریف شده

.(R٣ روی خمها اساس (قضیه داد قرار ری دی روی را خمها

آن: کاربردهای و پذیری مشتق آنها، پیوست و حد متغیره، چند توابع �سوم فصل

تراز مجوعههای توابع چنین با متناظر پردازد. م است، Rm فضای آنها دامنه هم و Rn از ای زیرمجموعه آنها دامنه که توابع مطالعه به فصل این
ژاکوب ماتریس و جزئ مشتقات مفاهیم سپس دهیم. م قرار بررس مورد توابع چنین برای را پیوست و حد مفاهیم و شد خواهند تعریف آنها

تابع دو ترکیب مشتق محاسبه برای قاعدهای همچنین نمود. خواهیم ارائه متغیره چند توابع پذیری مشتق برای تعریف و نمود خواهیم معرف را
بحران نقاط نوع تعیین برای مشتق آزمون همراه به شده داده تابع ی بحران نقاط و تیلور و ضمن تابع قضایای آورد. خواهیم بدست شده داده

الگرانژ ضرایب روش از استفاده با شده داده قیدهای روی پسینه و بیشینه مسائل نیز انتها در گیرند. م قرار بحث مورد ( نسب مینیمم یا (ماکزیمم
شد. خواهند بررس

سهگانه: و دوگانه رال انت �چهارم فصل

ریمان مجموعهای برحسب R٣ یا و R٢ از کراندار زیرمجموعهای روی مفروض تابع سهگانه و دوگانه های رال انت از تعریف ابتدا فصل، این در
در متغیر تعویض فرمول همچنین نمود. خواهیم بیان را ( فوبین قضیه (مانند رالهای انت چنین محاسبه برای روشهای سپس نمود. خواهیم ارائه
کروی و استوانهای ، قطب مختصاتهای در را سهگانه و دوگانه رالهای انت کاربرد، عنوان به و نمود خواهیم مطرح را سهگانه و دوگانه رالهای انت

گیرند. م قرار بررس مورد نیز گشتاور و ثقل مرکز محاسبه مانند فیزی از کاربردهای نمود. خواهیم بررس
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رویه: و خم روی رالگیری انت �پنجم فصل

شویم. م آشنا شدهاند تعریف رویه ی روی یا و خم ی روی که توابع از رالگیری انت با فصل این در

برداری: حساب �ششم فصل

که کرل و دیورژانس گرادیان، مانند رهای عمل سپس شویم. م آشنا آنها با متناظر رال انت خمهای و برداری میدانهای مفهوم با ابتدا فصل این در
الزم شرط ی و شد خواهند معرف پایستار میدانهای دهیم. م قرار بررس مورد آنها میان روابط همراه به را کنند م عمل برداری میدانهای روی
(برون شار و R٣ یا و R٢ در شده داده خم ی روی (نیرو) برداری میدان ی کار همچنین شود. م بررس برداری میدانهای بودن پایستار برای
و کار محاسبه راستای در استوکس و دیورژانس گرین، قضایای شد. خواهند بررس مفروض رویه ی روی برداری میدان ی سو) درون یا سو

شد. خواهند بیان شده داده برداری میدان شار

درس ارزیاب

باشد: م شرح بدین درس ارزیاب نحوه نباشد، مهیا حضوری آزمون برگزاری ان ام که صورت در

نمره ۴ پایانترم آزمون
نمره ١۶ تحویل تمرینهای

باشد: م شرح بدین درس ارزیاب نحوه باشد، مهیا حضوری آزمون برگزاری ان ام که صورت در و

نمره ١٢ پایانترم آزمون
نمره ٨ تحویل تمرینهای

تمرین حل کالسهای

سامانه در درس تمرین حل کالسهای است. شده گرفته نظر در تمرین حل کالس ٢ تعداد هفته طول در ٢ عموم ریاض درس دانشجویان برای
انتخاب به توانند م دانشجویان و است سان ی کالس هردو محتوای شوند. م برگزار آدرس این به ٢ عموم ریاض درس تمرین حل مجازی کالس
حل کالسهای زمانبندی شود. م پرداخته ال اش رفع و شده مشخص قبل از تمرینهای حل به کالسها این در کنند. شرکت آنها از ی در خود

است: بدینشرح تمرین

آموزش دستیار ساعت روز
وحدان آقای ١٩ ال ١٧ شنبه
پورسلطان آقای ١٢ ال ١٠ چهارشنبه

گرفت. خواهند قرار آدرس این به ریاض علوم ده دانش پایه دروس سامانه در هفت بصورت تمرینها

درس کالسهای برگزاری آدرس

شد. خواهند برگزار آدرس این به درس استاد مجازی کالس سامانه در ٢ عموم ریاض درس کالسهای

تحویل تمرینهای

اختیار در اه دانش افزار درس سامانه طریق از ترمیم زمان پایان از پس و هرهفته سهشنبه روزهای اواخر ،٢ عموم ریاض درس تحویل تمرینهای
مربوط مفاهیم به ه آن بر مشروط درس، تحویل تمرینهای به پاسخ برای عزیر دانشجویان گرفت. خواهند قرار ٢ عموم ریاض درس دانشجویان

کنند. استفاده ر دی افراد راهنمای و مشورت و مختلف منابع از توانند م باشند، مسلط تمرینها به
قرارخواهد درس دانشجویان اختیار در تمرینها که است هفتهای همان پنجشنبه روز پایان تا حداکثر ، تحویل تمرینهای پاسخهای ارسال زمان

شد. خواهد محاسبه تمرین نمرهکل نصف از دانشجو نمره مذکور، هفته جمعه روز پایان تا ها پاسخ ارسال صورت در و گرفت
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ابزارهای طریق از پاسخها ارسال از و کنید بارگذاری اه دانش افزار درس سامانه در صرفا را خود تحویل تمرینهای پاسخهای است خواهشمند
نمایید. خودداری ... و ایمیل مانند ر دی ارتباط

تحویل تمرینهای پاسخهای در شده استفاده مفاهیم مورد در دانشجو از تواند م زمان هر در درس استاد که باشند داشته توجه عزیز دانشجویان
صورت، این در باشند. داشته را الزم درسآمادگ نهای آزمون از بعد ماه ی تا موضوع این برای باید دانشجویان و بپرسد سوال شفاه بصورت
بنابر و بود نخواهد دانشجو تحویل تمرینهای از حاصل نمره و پایانترم آزمون نمره مجموع با برابر لزوما درس این از دانشجو نهای نمره

شد. خواهد داده دانشجو نهای نمره درس، استاد صالحدید

مهم ات ن

داشته دقت عزیز دانشجویان باشد. م پذیر ان ام mbc.calculus.2@gmail.com ایمیل آدرس طریق از درس آموزش دستیاران با ارتباط -
خودداری جدا ده دانش مسئوالن و درس اساتید با مستقیم تماس از و کرده مطرح را خود الت مش و مسائل آدرس همین طریق از تنها باشند

شد. خواهد داده انتقال مسئوالن یا و درس استاد به آنها پیامهای نیاز، صورت در کنند.

رسان اطالع و فراهم شما برای تجدیدنظر درخواست ان ام مناسب زمان در ، اصل آزمونهای نمرات اعالم از پس تجدیدنظر: درخواست -
شده خواسته ملزومات و تجدیدنظر درخواست ثبت برای شده تعیین العجل ضرب ، ارسال اطالعیههای به است خواهشمند شد. خواهد
تالش فرمایید. خودداری مورد این در ریاض علوم ده دانش مسئولین با تماس هرگونه از بازبین نتایج اعالم از پیش تا فرمایید. توجه
ل مش هنوز بازبین نتایج اعالم از پس چنانچه الوصف، مع است. تجدیدنظر درخواستهای دقیق بررس و بازبین ریاض علوم ده دانش

کنید. منتقل ریاض علوم ده دانش مسئولین به خود راهنمای استاد طریق از را مراتب است، باق ابهام و

نمایند. دریافت را درس اطالعیههای زیر ارتباط راههای طریق از توانند م دانشجویان -

calculus.math.sharif.ir : ریاض علوم ده دانش پایه دروس تارنمای •

math.basic.courses@gmail.com : ریاض علوم ده دانش پایه دروس ایمیل •

t.me/math-basic-courses : اجتماع رسانهای پیام •

است. دانشجو عهده بر فوق کانالهای طریق از درس اطالعیههای دریافت از اطمینان

است. دریافت قابل لین این طریق از باشد) داشته جزئ تغییرات است ن مم (که فایل این شده روز به نسخههای -

مراجع

[1] Robert A. Adams, Christopher. Essex, ” Calculus: A Complete Course ”, 7th Edition.
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