
 ریاضییات و کاربرد آن در مدیریت
  

 مطالب درس                                                                              زمان

 1هفته 

، مفهوم هندسی و فیزیکی،  جمع بردارها، ضرب اسکالر در بردار،   𝑅2 بردارها در، مفهوم بردارها آشنایی با، مقدمات درس

تصویر کردن و خارجی بردارها، زاویه بین دو بردار،  ضرب داخلی مفهوم طول و جهت بردار، محاسبه طول بردار  بردار یکه.

 ،بردارها در راستای بردار دیگر

 2هفته 
، محاسبه فاصله  𝑅3، معادله پارامتری خط و حالتهای دوخط نسبت به یکدیگر در  𝑅3معادله خط و صفحه در ، 𝑅3بردارها در 

 . 𝑅𝑛تعمیم بردارها در فضای 

 3هفته 
معرفی ماتریس ها، جبر ماتریس ها، خواص محاسباتی ماتریسها، ماتریسهای خاص ) ماتریس مربع، مثلثی، ماتریس واحد، 

 قطری، متقارن و ...(

 4هفته 
معکوس  عملیات سطری مقدماتی در ماتریس ها، ماتریس های مقدماتی، هم ارز سطری پلکانی ماتریس، رتبه ماتریس، 

 ، محاسبه معکوس با استفاده از عملیات سطری مقدماتیماتریس

 با استفاده از معکوس ماتریسدستگاه معادالت خطی جوردن، حل  -به روش حذفی گوسدستگاه معادالت خطی حل   5هفته 

 دترمینان، ماتریس الحاقی و کاربرد آن در محاسبه معکوس ماتریس، حل دستگاه معادالت به روش کرامر. 6هفته 

 7 هفته
برنامه ریزی خطی، حل به روش هندسی ) کاربرد مفهوم خط و صفحه  گیری بامسائل تصمیم تئوری تصمیم گیری، مدلسازی

 ها برای حل مسائل واقعی(روش های حل دستگاهحل برنامه ریزی خطی به روش جبری ) کاربرد  در حل مسائل واقعی(

 ریزی  خطی به روش سیمپلکس ) کاربرد استفاده از ماتریس ها در حل مسائل واقعی(حل ماتریسی برنامه 8 هفته

 9 هفته
لی، جزئی، مشتق کمشتق ، مشتق توابع برداری توابع برداریوستگی یپ حد وتوابع برداری، دامنه توابع برداری،  آشنایی با

 دیفرانسیل توابع برداری

 توابع همگن، مشتق جزیی مراتب باالتر-انسیل کاملدیفر-قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزیی 10 هفته

 کاربردی هایه مثال، صفحه مماس و خط قایم گرادیان ارائتابع ضمنی  دترمینان ژاکوبی و قضیه ،مشتق سویی توابع چند متغیره 11هفته 

 12هفته 
وکاربردهای مرتبط با رشته. محاسبه تولید با حداکثر سود، حداقل کردن  ماکزیمم و می نیمم توابع چند متغیرهنقاط بحرانی، 

 با شرایط و قیود، روش الگرانژ. ماکزیمم و می نیمم توابع چند متغیرهها، هزینه

 مفهوم انتگرال ، انتگرال نامعین ) تابع اولیه( انتگرال معین، روشهای تقریب انتگرال معین 13هفته 

 روش جز به جز، تجزیه کسر و....( روشهای انتگرالکیری ) تغییر متغیر،ا 14هفته 

 کاربردهای انتگرال در محاسبه سطح و حجم و ... 15هفته 

 از معادالت دیفرانسیلمعادالت دیفرانسیل، انواع معادالت دیفرانسیل و روش حل آنها، مثالهای کاربردی  16هفته 
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