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 محتوای درس

هفته )هر هفته 

 محتویات موضوع موضوع  دو جلسه(

 های عددی حل معادالت جبری خطی و غیر خطیمروری بر روش حل معادالت جبری خطی و غیر خطی 1

 یا روش نصف کردن محدوده Bisectionروش  حل معادالت جبری خطی و غیر خطی 2

 ، روش مولرRegula-Falsiرافسون، روش خطی، روش -روش نیوتن حل معادالت جبری خطی و غیر خطی 3

 ، روش حل دستگاه معادالت غیر خطیQDروش  حل معادالت جبری خطی و غیر خطی 4

 جردن-روش حذف گوس، روش گوس خطی رحل سیستم معادالت خطی و غی 5

 سیدل )روش تکراری(-گوس، روش LUروش  خطی رحل سیستم معادالت خطی و غی 6

 (Methods of curve fittingروش برازش خم ) روش های رگراسیون 7

 (least square( ،)cubic splineحداقل مربعات خطا ) روش های رگراسیون 8

  میان ترم  9

 روش های میان یابی  10
 divided(، تقسیم تفاضالت )Methods of interpolationمیان یابی )

difference) 

 (lagrangروش الگرانژ ) روش های میان یابی  11

 روش های عددی مشتق گیری 12
(، روش Bacward(، روش تفاضل پسرو )forward differenceروش تفاضل پیشرو )

 (central differenceتفاضل مرکزی )

 ، روش ترکیبی.simpson 3/8، روش simpson 1/3ای، روش روش ذوزنقه روش های عددی انتگرال گیری 13

 Rung-Kuttaروش اولر و اولر اصالح شده، روش  حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی 14

 دیفرانسیل با شرایط اولیه، معادالت دیفرانسیل با شرایط مرزی.معادالت  حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولی 15

 مدل سازی ریاضی مسائل مهندسی شیمی شیمی مهندسی مسائل ریاضی سازی مدل 16

  پایان ترم 17

 

 

 روش ارزیابی

 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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