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  سر فصل  قسمت اول درس: آنالیز فوریه و کاربرد آن در حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 
 های عددی ی سریفوریه در محاسبه د سریسینوسی و کسینوسی، کاربر فوریه فوریه مثلثاتی، سری سری های متعامد،مجموعه -۱
 های ناسرهی انتگرالهای فوریه در محاسبهی سینوسی و کسینوسی، کاربرد انتگرالانتگرال فوریه، انتگرال فوریه  -۲
 لیوویل-مسائل اشتورم -۳
  گنهای متناهی، نیمه متناهی و نامتناهی، حل معادالت گرمای ناهمحل معادالت گرمای یک بعدی در حالت  -۴
 معادله الپالس در دستگاه دکارتی و قطبی  -۵
ی موج ، روش داالمبر در حل معادلههای متناهی، نیمه متناهی و نامتناهی، حل معادالت موج ناهمگنحل معادالت موج یک بعدی در حالت -۶

  نامتناهی
 

  درس: توابع مختلط دوم سر فصل  قسمت 
  ها در دستگاه اعداد مختلط. های واحد و حل معادلهقطبی اعداد مختلط، ریشهدستگاه اعداد مختلط و خواص مقدماتی آن، نمایش  -۱
  تعیین برد تابع مختلط، ، هذلولوی، لگاریتمی، نمای مختلطتوابع مختلط، بررسی تابع نمایی، توابع مثلثاتی -۲
  کسری –و  خطی خطی های نگاشت  ،مختلط هاینگاشت -۳
ریمان، مشتق توابع مختلط در مختصات -پذیری توابع مختلط، معادالت کشیمختصر) مشتقبسیار حد و پیوستگی توابع مختلط (به طور  -۴

  ها، توابع همسازقطبی، توابع تحلیلی و خواص مقدماتی آن
  کشی، قضیه لیویل گرال تی انانتگرال توابع مختلط، قضایای کشی، انتگرال کشی و تعمیم آن، کاربردهای قضیه -۵
  هامانده های مختلط، قضیهی انتگرالهای تیلور و لوران، کاربرد سری لوران در محاسبهسری -۶
  های حقیقیی انتگرالکاربرد انتگرال توابع مختلط در محاسبه -۷
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