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بسيار گسترده  :  هدف از آن بصورت دروس  تئوري مباحث رياضي  )و   3بوده و جزء كوچكي  واحدي در كارشناسي 

 شود. برخي از آنها تئوري محض بوده )براي آنها هنوز كاربرديهاي مهندسي مطرح ميكارشناسي ارشد و دكترا( رشته 

توسط  اغلب  كه  است  مواردي  شامل  درس  اين  مباحث  دارد.  وجود  فراوان  كاربرد  ديگر  بخش  براي  و  نشده(    تعيين 

است. شده  ارائه  فيزيك  و  رياضي  محققين  بين  مشترك  بطور  يا  و  فيزيك  اين  محققين  رشته   از  در  مختلف رو  هاي 

هاي  مهندسي تحت عنوان رياضي مهندسي و يا رياضي كاربردي مطرح مي شود. براي تمامي مباحث اين درس در رشته 

اين درس عبارتند از : تئوري فوريه و كاربرد آن،  مختلف مهندسي كاربرد فراوان وجود دارد. بخشهاي  اصلي و مهم  

 اعداد و توابع مختلط، نگاشت، معادالت با مشتقات جزئي و برخي از كاربردهاي ويژه آن. 

 

مطالب درس ا:  سرفصل  و شرايط ديريكله  سري  ،بر درس  ي مقدمه  ،  مختلط(  )مثلثاتي  فوريه  ،  فوريه  تبديل  يا  انتگرال 

با مشتقات جزئي، معادله موج )،  يريكله)مثلثاتي، مختلط( و شرايط د با مشتقات جزئي، ،  (ي بعد  كيمعادالت  معادالت 

با مشتقات جزئي )دو بعد،  (يبعد   كيمعادله موج ) در    ه يتبديل الپالس و فور،  معادله الپالس )پتانسيل(،  (يمعادالت 

با مشتقات جزئي ، الپالسين،  تابع مختلط و تابع    z حوزه توابع تحليلي در  ،  اعداد مختلط و ريشه توابع مختلط،  معادله 

ها ن،  وارو مختل ،  مختلط  ي نگاشت  مانده  ط،  انتگرالهاي  محاسبه  و  لوران(  تيلور،    ، مختلط)تواني  محاسبه     ،سريهاي 

 ها انتگرالهاي حقيقي با روش مانده 
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