
معادالت دیفرانسیلطرح کلی درس   

 نوع درس: نظری               واحد۳تعداد واحد:        معادالت دیفرانسیل            نام درس:  

 نام استاد: فرحناز براهویی

 farahnaz.barahuie@eng.usb.ac.ir   ایمیل:

 مقطع: کارشناسی

شنبه و هفته های فرد چهار ۹:۳٠-۱۱:۳٠ شنبه هر هفته ساعتروز و ساعت تشکیل کالس: سه 

 ۱٨-۲٠ساعت 

و رفع   یجهت مراجعه حضور  ۱۳-۱۵ساعت  هشنبه هر هفتسه ساعت و نحوه ارتباط با استاد: 

 اشکال

نمره و پایانترم   ۷میانترم   نمره، ۲کوئیز   ،نمره  ۱  فعال در کالس دانشجو: حضور یابینحوه ارز

 نمره  ۱٠

 .باشد یجلسه م ۳حداکثر   بتیتعداد دفعات مجاز غ

 :مراجع درس

 معادالت دیفرانسیل دکتر نیکوکار -

 معادالت دیفرانسیل آقاسی -

 معادالت دیفرانسیل پارسه -

- George F. Simmons, Differential equations with applications 

and historical notes, 3th Edition, Chapman and Hall/CRC, 

2016. 

- William E. Boyce and Richard C. Diprima,  Douglas B. 

Meade,  Elementary differential equations and boundary 

value problems, 11thEdition, John Wiley & Sons, 2017.  

 

 

https://www.wiley.com/en-ai/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ADouglas+B.++Meade
https://www.wiley.com/en-ai/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ADouglas+B.++Meade


معادالت دیفرانسیلجلسات درس  لیتشک یجدول زمانبند  

شماره  مباحث

 جلسه

 لهدمعا یبهااجول،یفرانسیمعادله د فیتعر) ای بر معادالت دیفرانسیلمقدمه 

 لیتشک ل،یفرانسیانواع معادله د ل،یفرانسیمرتبه و درجه معادله د  ،نسیلایفرد

 ی(دسته منحن رینظ لیفرانسیمعادله د

 اول

معادله  معادله دیفرانسیل مرتبه اول، شکل استاندارد)دیفرانسیل مرتبه اول  معادله 

حل معادله  کیمعادله همگن و تکن ،ریپذ کیتفکمعادله حل  کیتکن و  ریپذ کیتفک

  (همگن، معادله قابل تبدیل به همگن

 دوم

روش و  ، معادله ریکاتیروش حل آن و   معادله برنولیمعادله دیفرانسیل مرتبه اول )

 مسیرهای قائم( ،حل آن 

 سوم

 چهارم معادله کامل، معادله غیرکامل و عوامل انتگرال ساز

 که نسبت به له ایمعادام و روش حل آن،   nمرتبه اول درجه  خطی لیفرانسیمعادله د

x که نسبت به له ایمعاد، قابل حل باشد  y همعادل و کلرو همعادل ،قابل حل باشد 

 الگرانژ

 پنجم

  y و x  دوم فاقدمرتبه خطی  لیفرانسیمعادله ددوم وباالتر )مرتبه  لیفرانسیمعادله د

 لهدمعا ،مرتبه کاهشدوم  مرتبه لهدمعاثابت،  یباضر بادوم همگن مرتبه  خطی لهدمعا، 

 (ثابت یباضر به تبدیل قابل دوممرتبه 

 ششم

 هفتم  همگنام  n مرتبه خطی تالدمعا

 هشتم )روش ضرایب نامعین(همگن ام نا n مرتبه خطی تالدمعا

 نهم (و روش عملگری)روش تغییر پارامتر همگن ام نا n مرتبه خطی تالدمعا  

(و قضایای انتقال مشتق،  تبدیل الپالس انتگرال تبدیل الپالس )تبدیل الپالس  دهم 



 و الپالس معکوس )مشتق گیری از تبدیل الپالس، انتگرال گیری از تبدیل الپالس( 

   هناسریها النتگرو ا تالدمعادر  سالپال یلتبد دبررکا

 یازدهم

 دوازدهم تابع پیچش و کاربرد آن در معادالت

 سیزدهم توانی )جواب ها حول نقاط عادی(حل معادله دیفرانسیل به کمک سری 

 چهاردهم حل معادله دیفرانسیل به کمک سری توانی )جواب ها حول نقاط غیرعادی(

 پانزدهم  ابع بسلوتتابع گاما و خواص معادله بسل، 

 شانزدهم  انیدانشجو یرفع اشکاالت درس

 

 

 

  


