
 بسمه تعالی 

 درس  ح و دوره طر

 عمومی  ریاضیات پایه / ریاضیات

 دانشکده پیراپزشکی/رادیولوژی دانشکده/گروه 

   رادیولوژی پیوسته ،ناپیوسته رشته تحصیلی 

 ریاضیات پایه / ریاضیات عمومی  عنوان و کد درس 

 ی واحد نظر 2 ع اد واحد و نو تعد 

 - س پیش نیاز در

 1402-1401سال  تحصیلی   دوم نیم سال  ترم تحصیلی 

 

 مریم رضایی سرخایی  دکتر :ام استادن

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان معاونت فرهنگی و دانشجویی آدرس: 

 076-33351490 :شماره تماس

      rezaei.sarkhaei@yahoo.comایمیلآدرس 

 

خالصه درس:در این درس مباحث توابع، حد و پیوستگی ،مشتق و کاربرد های آن و سپس انتگرال و روش  

های انتگرال گیری و کاربردهای آن توضیح داده می شودو همچنین به مباحث حل معادالت درجه یک و دو  

 ه می شود. و رسم معادالت خطی و منحنی ها پرداخت 

 روش تدریس و یادگیری:

 :مطالب این درس بصورت زیر ارائه می گردد

   ماژیک  -استفاده از تخته- 

 استفاده از اسالید های آموزشی-

 homework حل تمرین و  -

http://bzte.ac.ir/fa/members/55
mailto:ایمیلrezaei.sarkhaei@yahoo.com


  های متنوع برگزاری کالس حل تمرین جهت حل کردن مثال  -

 

 فعالیت استاد: 

 شرکت در کالس  -

 فعالیت دانشجویان ایجاد زمینه مناسب برای  -

 تشویق دانشجویان به مشارکت در بحث  -

 وظایف و فعالیت های دانشجویان: 

 حضور منظم و به موقع در کلیه جلسات کالس درس  -

 شرکت فعال در بحث های کالسی   -

 انجام تکالیف مربوطه  -

 برنامه زمانی و هفتگی: 

 برای دو گروه پیوسته و ناپیوسته  یا آنالین  در دانشکده پیراپزشکیر هفته  سه شنبه هیک شنبه و 

 اهداف کلی درس:

یادآوری مفاهیم اساسی تابع ،حد، پیوستگی مشتق، و قضایای مهم در این زمینه و کاربرد های   -

 مشتق

 تعریف مفهوم انتگرال معین و نامعین و تشریح روش های انتگرال گیری   -

 خطی و منحنی ها  حل معادالت درجه اول و دوم و آشنایی با معادالت -

 منابع:

 ریاضیات عمومی در علوم پزشکی تالیف : دکتر محمد فشارکی -

 نویسنده : محمد دهقاندار میثم عسکری  1ریاضی عمومی   -

 ریاضیات پایه  نویسنده :  لیدا فرخو   -

 نویسنده :  جلیل واعضی  1ریاضیات عمومی  -

 نیکوکارریاضیات و کاربرد آن در مدیریت تالیف:دکتر مسعود  -

 



 سیستم ارزشیابی: 

 وزن المان ارزشیابی  متد ارزشیابی 

 درصد 5 حضور در کالس 

 درصد 25 امتحان میان ترم 

 درصد  60 امتحان پایان ترم

 درصد 10 تکلیف فردی 

 برنامه هفتگی:

 اهداف کلی  جلسه

آشنایی 
 ا: دانشجویان ب

 اهداف اختصاصی

دانشجو  با توجه به مطالب ارائه شده از 
 انتظار می رود: 

حیطه  

 هدف

 شیوه تدریس 

مفهوم تابع و روش های نمایش آن ،   تابع  هفته اول و دوم 

دامنه و برد تابع ، انواع تابع،ترکیب  

 توابع،وارون تابع،اعمال بر توابع 

 وایت برد  شناختی

 سخنرانی

هفته سوم و  

 چهارم

مفهوم حد، قضایای حد،حد راست و   حد و پیوستگی 

در بی نهایت، مفهوم  چپ، حد 

 پیوستگی

 وایت برد  شناختی

 سخنرانی

هفته پنجم الی  

 هشتم

مشتق و کاربرد  

 مشتق

تعریف مشتق،قضایای مشتق،مشتق  

ضمنی،مشتق انواع توابع،دیفرانسیل،  

ماکسیمم و مینیموم،تقعر،تحدب،نقطه  

 عطف

 وایت برد  شناختی

 سخنرانی

هفته نهم الی  

 یازدهم 

انتگرال کاربرد  

 انتگرال

انتگرال معین ، انتگرال نامعین ، روش  

های انتگرال گیری،محاسبه مساحت و  

 حجم

 وایت برد  شناختی

 سخنرانی

هفته دوازدهم و  

 سیزدهم 

آشنایی معادالت درجه یک و دو و   معادالت

 روش های حل آن 

 وایت برد  شناختی

 سخنرانی

هفته چهاردهم و  

 پانزدهم

معادالت خطی و  

 منحنی ها

معادله خط ،معادالت رادیکالی،ترسیم  

 های هندسی

 وایت برد  شناختی

 سخنرانی



 قوانین در صورت تاخیر تکالیف تحویلی و شرایط اعطاء وقت اضافه:

از نماره احتساابی شاما   %10تکالیف فردی باید دقیقا در زمان مقرر تحویل داده شود و در صورت تااخیر    -

 خواهااااااااااااد شااااااااااااد.باااااااااااارای آن المااااااااااااان ارزشاااااااااااایابی کساااااااااااار 

باه   دانشجویان می بایست تکالیف و گزارش ها را در زمان مقرر بصورت و گزارش پرنیت شده را مساتقیما  -

 استاد درس تحویل دهد 

 قوانین برخورد با سرقت ادبی : 

درصورت مشاهده هر یک از مصادیق تقلب در آیتم های ارزشیابی، نمره شما صافر منظاور گردیاده و از   -1

  .در امتحان پایان ترم ممانعت خواهد شد شرکت شما 

می شود و خسارتی بی جبران   سرقت علمی باعث مخدوش شدن چهره علمی و نابودی حیثیت دانشگاه  -2

باه شادت برخاورد   را برای جامعه علمی کشور در پی خواهد داشت. لذا با هر گونه مصادیق سارقت علمای

 می یابد.به صفر تغییر   انشجو در هر مرحله از تحصیلخواهد کرد. در صورت کشف چنین جرایمی نمره د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چهارشنبه ها )پیوسته (   –یکشنبه ها )ناپیوسته ( :  برای دو گروه  جدول زمان بندی درس 

عنوان   ساعت  تاریخ شماره جلسه 

 مطلب 

 نام مدرس  روش تدریس 

/اسالید /وایت    تابع  10-8 1401/ 19/11و16 1جلسه 

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

حل تمرینات  10-8 26/11/1401و23 2جلسه

 تابع 
اسالید /وایت   

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

اسالید /وایت  /  حد 10-8 3/12/1401و30/11 3جلسه 

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

اسالید /وایت  /  حد بینهایت  10-8 10/12/1401و7 4جلسه 

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

اسالید  /   پیوستگی 10-8 14/12/1401 5جلسه 

 وایت برد /

 دکتر مریم رضایی 

حل مسائل   10-8 24/12/1401و21 6جلسه 

 حد
آزمون   

اسالید /وایت  /

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

حل مسائل   10-8 16/1/1402 7جلسه 

 حد بینهایت 
اسالید /وایت  / 

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

اسالید /وایت  /  مشتق  10-8 20/1/1402 8جلسه

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

اسالید  /آزمون  مسائل مشتق 10-8 30/1/1402و27 9جلسه

 وایت برد /

 دکتر مریم رضایی 

اسالید /وایت  /  کاربرد مشتق 10-8 6/2/1402 10جلسه 

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

 

اسالید /وایت  /  انتگرال  10-8 13/2/1402و10 11جلسه

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

 

اسالید /وایت  /  کاربرد انتگرال 10-8 20/2/1402و17 12جلسه 

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

 

اسالید /وایت  /  معادالت  10-8 27/2/1402و24 13جلسه

 برد 

 دکتر مریم رضایی 

 

دوره مباحث   10-8 3/3/1401و31 14جلسه 

 و رفع اشکال 
اسالید  /آزمون 

 وایت برد /

 دکتر مریم رضایی 

 



 دکتر مریم رضایی   کتبی  آزمون میانترم  10-8 10/3/1402و7   15جلسه 

 


