
ریاضی علوم دانشکده ی
۱۳۹۹ - ۰۰ اول نیمسال بحرینی علیرضا دکتر - جعفری امیر دکتر مدرس:

دیفرانسیل معادالت درس توضیحات

درس منابع ۱
کتاب: سرفصل های از درس

Edwards, C. Henry, and David E. Penney, Elementary Differential Equations and
Boundary Value Problems, 6th Edition 2008.

کالس های یعنی می باشد. ام آی تی ویدیوهای درس اصلی منبع و می رود پیش ۸ و ۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۲ ،۱ فصل های باالخص
نشانی: به ام ای تی OCW سایت در Mattuck

ocw.mit.edu/courses/mathematics/۱۸ ۰۳ - -differential-equations-spring-۲۰۱۰ 
آمد. خواهد جعفری دکتر ویدیوهای و بحرینی دکتر درس کالس ویدیویی منابع ،۷ بخش در ادامه در به عالوه

درسی کتاب از ام آی تی ویدیوی شماره کالس هفته های
1.3, 6.1, 6.2 L۲ و L۱ (۲ جلسه و ۱ (جلسه ۱ هفته
1.4, 1.5, 1.6 L۴ و L۳ (۴ جلسه و ۳ (جلسه ۲ هفته

1.7, 7.1, [SN]:5, [SN]:6 L۶ و L۵ (۶ جلسه و ۵ (جلسه ۳ هفته
1.5, 7.1 L۸ و L۷ (۸ جلسه و ۷ (جلسه ۴ هفته

2.1, 2.3, 2.4 L۱۰ و L۹ (۱۰ جلسه و ۹ (جلسه ۵ هفته
2.2, 2.5 L۱۲ و L۱۱ (۱۲ جلسه و ۱۱ (جلسه ۶ هفته

2.5, 2.6, 2.7 L۱۴ و L۱۳ (۱۴ جلسه و ۱۳ (جلسه ۷ هفته
8.1, 8.2, 8.3 L۱۶ و L۱۵ (۱۶ جلسه و ۱۵ (جلسه ۸ هفته

8.3, 8.4 L۱۷ (۱۸ جلسه و ۱۷ (جلسه ۹ هفته
4.1, 4.2, 4.3 L۲۰ و L۱۹ (۲۰ جلسه و ۱۹ (جلسه ۱۰ هفته
4.4, 4.5, 4.6 L۲۲ و L۲۱ (۲۲ جلسه و ۲۱ (جلسه ۱۱ هفته

4.6, 5.1 L۲۴ و L۲۳ (۲۴ جلسه و ۲۳ (جلسه ۱۲ هفته
5.3, 5.4 L۲۶ و L۲۵ (۲۶ جلسه و ۲۵ (جلسه ۱۳ هفته

5.4, 5.5, 5.8 L۲۸ و L۲۷ (۲۸ جلسه و ۲۷ (جلسه ۱۴ هفته
5.2, 5.7 L۳۰ و L۲۹ (۳۰ جلسه و ۲۹ (جلسه ۱۵ هفته

اشکال رفع و مرور اشکال رفع و مرور ۱۶ هفته

درس اصلی مرجع عنوان به ام آی تی منبع :۱ جدول

می باشد: زیر لینک در موجود منابع [SN] از منظور فوق جدول در :۱ مهم توضیح
دیفرانسیل- ۱ معادالت درس توضیحات

https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-03-differential-equations-spring-2010/


ocw.mit.edu/courses/mathematics/۱۸ ۰۳ - -differential-equations-spring-۲۰۱۰ /readings/

پس اندکی است ممکن اساتید، تدریس سرعت و تعطیلی ها به توجه با و است تقریبی جدول این برنامه :۲ مهم توضیح
شود. پیش و

درس ارزیابی نحوه ۲
می گیرد: صورت زیر جدول پایه بر ۱۳۹۹ - ۰۰ اول نیم سال در دیفرانسیل معادالت درس ارزیابی

آزمون مطالب نمره رویداد ساعت و تاریخ و روز
۸ تا ۱ ویدیوهای نمره ۱ ۱ شماره آزمونک ۱۵ ساعت آبان ماه ۱ مورخ پنجشنبه

۱۶ تا ۹ ویدیوهای نمره ۱ ۲ شماره آزمونک ۱۵ ساعت ماه آبان  ۱۵ مورخ پنجشنبه
(۸ و ۶ ،۲ ،۱ فصل های کتاب (از ۱۸ تا ۱ ویدیوهای نمره ۶ میان ترم آزمون ۱۵ ساعت ماه آبان ۲۹ مورخ پنجشنبه

۲۳ تا ۱۹ ویدیوهای نمره ۱ ۳ شماره آزمونک ۱۵ ساعت ماه آذر ۲۰ مورخ پنجشنبه
۳۰ تا ۲۴ ویدیوهای نمره ۱ ۴ شماره آزمونک ۱۵ ساعت ماه دی  ۱۱ مورخ پنجشنبه

(۷ و ۵ ،۴ فصل های کتاب (از ۳۰ تا ۱۹ ویدیوهای نمره ۱۰ پایان ترم آزمون ۱۵ ساعت ماه بهمن ۱ مورخ چهارشنبه

دیفرانسیل معادالت درس به مربوط مهم های رویداد :۲ جدول

تمرین حل کالس های ۳
آنها برگزاری زمان و روز که است شده گرفته نظر در تمرین حل کالس سه هفته هر دیفرانسیل معادالت درس دانشجویان برای

می باشد: صورت بدین
امینلوئی بیرامی آقای ۱۹ تا ۱۷ ساعت از شنبه ها
آل درویش آقای ۱۹ تا ۱۷ ساعت از یک شنبه ها
آل درویش آقای ۱۹ تا ۱۷ ساعت از دوشنبه ها

مقدور برایشان که روز هر در می توانند درس این دانشجویان بنابراین می باشد. یکسان تقریبا تمرین حل کالس سه هر محتوای
رفع همچنین و اساتید توسط شده مشخص  سواالت حل به تمرین حل کالس کنند. شرکت تمرین حل کالس های در است

گذشت. خواهد اشکال

جعفری دکتر جناب و بحرینی دکتر جناب اساتید، مجازی کالس های آدرس ۴
شد: خواهد برگزار زیر عمومی لینک طریق از بحرینی دکتر دیفرانسیل معادالت مجازی کالس 
vc.sharif.edu/ch/bahraini

شد: خواهد برگزار زیر عمومی لینک طریق از جعفری دکتر دیفرانسیل معادالت مجازی کالس 
vc.sharif.edu/ch/ajafari

دیفرانسیل- ۲ معادالت درس توضیحات

https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-03-differential-equations-spring-2010/readings/
https://vc.sharif.edu/ch/bahraini
https://vc.sharif.edu/ch/ajafari


آموزش دستیاران مجازی کالس های آدرس ۵
است: زیر به صورت دستیاران) (تمام تمرین حل کالس های آدرس

vc.sharif.edu/ch/differential-equation-ta

درس آموزشی دستیاران با ارتباط نحوه ۶
باشند. ارتباط در درس آموزشی دستیاران با زیر ایمیل طریق از می توانند دیفرانسیل معادالت درس دانشجویان

mbc.dif.eq@gmail.com

درس مناسب ویدیویی منابع ۷
کنند. استفاده زیر ویدویی منابع از می توانند گروه سه هر شده، معرفی اصلی منابع بر عالوه

نشانی: به بحرینی دکتر کالس فیلم های •

http://sharif.edu/�bahraini/Diff-Eq/
نشانی: به شریف OCW سایت در جعفری دکتر کالس های •

ocw.sharif.edu/course/id/۲۹/

دیفرانسیل- ۳ معادالت درس توضیحات

https://vc.sharif.edu/ch/differential-equation-ta
mailto:mbc.dif.eq@gmail.com
http://sharif.edu/~bahraini/Diff-Eq
http://ocw.sharif.edu/course/id/29/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C-/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84.html


ام آی تی و جعفری دکتر ویدیوهای تطابق جدول ۸

جعفری دکتر ویدیوی شماره ام آی تی ویدیوی شماره
۱ ۱
۱ ۲
۲ ۴ و ۳
۳ ۵
۳ ۷ و ۶
۳ ۸
۴ ۱۰ و ۹
۵ ۱۱
۶ ۱۳ و ۱۲
۷ ۱۴ و ۱۳
۱۱ ۱۵

۱۳ و ۱۲ ۱۷ و ۱۶
۲۵ ۱۹
۲۵ ۲۱ و ۲۰
۲۶ ۲۲
۲۷ ۲۳
۲۰ ۲۴

۲۲ و ۲۱ ۲۶ و ۲۵
۲۲ ۲۷
۲۳ ۲۸
۲۳ ۲۹
۲۴ ۳۰
۲۴ ۳۱
۲۴ ۳۲
۲۴ ۳۳

ام آی تی و جعفری دکتر ویدیوهای تطابق جدول :۳ جدول

در شده مطرح نکات به ترم طول در است خواهشمند انتها در
که ریاضی علوم دانشکده آموزشی معاونت اخیر اطالعیه

کنید. توجه است بعد صفحه ضمیمه

دیفرانسیل- ۴ معادالت درس توضیحات



ریاض علوم ده ی دانش

پایه دروس مورد در ریاض علوم ده دانش اطالعیه

مهندس ریاض و دیفرانسیل معادالت ،٢ عموم ریاض ،١ عموم ریاض پایه دروس ارائه به مفتخر تأسیس بدو از ریاض علوم ده دانش
توجه زیر موارد به دروس این گذراندن طول در و نام ثبت زمان در است خواهشمند عزیز دانشجویان است. بوده اه دانش کل دانشجویان به

فرمایند:

افزایش متعادل صورت به و تدریج به نام ثبت ایام در گروه ها ظرفیت و م شود ارائه گروه چند یا ی در پایه درس هر نام: ثبت .١
یا مسئولین با مستقیم تماس یا مراجعه از نم شود، فراهم شما برای درس گروه ی اخذ ان ام نام ثبت حین در چنانچه م یابد.
با لزوم صورت در تا نمایید ثبت «EDUسامانه ی» در را خود درخواست های و فرمایید خودداری ریاض علوم ده دانش آموزش
نتیجه م توانید لزوم صورت در همچنین شود. بررس ریاض علوم ده دانش آموزش معاون به شما ده دانش آموزش معاون ارجاع

فرمایید. یری پی خودتان ده دانش مسئولین طریق از را خود درخواست

نظارت با که دستیار چند و «سردستیار» ی ترم هر در شده ارائه درس هر برای ریاض علوم ده دانش : ارتباط کانال های و راه ها .٢
سردستیار با درس هر دستیاران مورد در را خود بازخوردهای م توانند عزیز دانشجویان م دهد. اختصاص م کنند فعالیت سردستیار

ذارند: ب میان در زیر) ایمیل های آدرس طریق (از مربوط

mbc.calculus.1@gmail.com :١ عموم ریاض •
mbc.calculus.2@gmail.com :٢ عموم ریاض •

mbc.dif.eq@gmail.com دیفرانسیل: معادالت •
mbc.eng.math@gmail.com : مهندس ریاض •

دانشجویان عهده بر اطالعیه ها دریافت از اطمینان حصول که م رسد دانشجویان اطالع به زیر طرق از درس اطالعیه های همچنین
است:

http://calculus.math.sharif.ir ده: دانش وبسایت •
math-basic-courses@sharif.ir پایه: دروس مخصوص ایمیل •

http://t.me/math_basic_courses : اجتماع پیام رسان های •

م رود انتظار دانشجویان از که م شود برگزار برخط تمرین حل گروه چند یا ی پایه درس هر برای برخط: تمرین حل کالس های .٣
و کالس ها آدرس و زمان باشند. داشته فعال حضور نیز آنها از ی حداقل در درس، استاد کالس های در منظم شرکت بر عالوه

شد. خواهد اعالم متعاقباً درس دستیاران اسام

سوال های مدیریت جهت شد. خواهد پرداخته نیز دانشجویان ال های اش رفع به تمرین حل کالس های از بخش در ال: اش رفع .۴
منتقل سردستیار به ایمیل طریق از را خود درس سوال های و ابهامات م شود تقاضا عزیز دانشجویان از دار، اولویت و متداول
با توب، م و شفاف صورت به قبال را خود ابهام دانشجویان است نیاز راستا این در شود. برنامه ریزی آنها به پاسخ برای تا کنند،
کنند. منتقل مربوط ایمیل آدرس طریق از سردستیار به م کنند، شرکت ایشان کالس در که دستیاری نام ذکر و خود مشخصات ذکر

پایه‐ ١ دروس مورد در ریاض علوم ده دانش اطالعیه

mailto:mbc.calculus.1@gmail.com
mailto:mbc.calculus.2@gmail.com
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در (کوییز) آزمونک یا و آزمون تعدادی درس، دهنده ارائه اساتید مجموعه صالحدید و تجربه به بسته درس، هر برای آزمون ها: .۵
صورت به که پاسخ هایی و آزمون ها مورد در شد. خواهد اعالم متعاقباً نهایی نمره در آنها تأثیر میزان و آنها زمان که شده گرفته نظر
دانشجو عهده بر مقرر زمان در پاسخ ها نهایی ثبت و آزمون ها کلیه در موقع به شرکت از اطمینان م شوند، دریافت یا و برگزار برخط
است خواهشمند کنید. یری پی « آموزش درخواست ثبت «طریق از را مراتب موجه، شخص ل مش هرگونه بروز صورت در است.

فرمایید. خودداری مورد این در ریاض علوم ده ی دانش مسئولین با انفرادی مستقیم تماس گونه هر از

و فراهم شما برای نظر تجدید درخواست ان ام مناسب زمان در ، اصل آزمون های نمرات اعالم از پس نظر: تجدید درخواست .۶
و نظر تجدید درخواست ثبت برای شده تعیین ضرب االجل ، ارسال اطالعیه های به است خواهشمند شد. خواهد رسان اطالع
این در ریاض علوم ده ی دانش مسئولین با تماس هرگونه از بازبین نتایج اعالم از پیش تا فرمایید. توجه شده خواسته ملزومات
چنانچه الوصف، مع است. تجدیدنظر درخواست های دقیق بررس و بازبین ریاض علوم ده دانش تالش فرمایید. خودداری مورد
خود ده دانش مسئولین طریق از « آموزش درخواست «ثبت با را مراتب است، باق ابهام و ل مش هنوز بازبین نتایج اعالم از پس

کنید. یری پی

در کند. اعالم قانون موعد در را درس نهایی نمرات تا کرد خواهد را خود تالش تمام ریاض علوم ده دانش نهایی: نمره ثبت .٧
فوری دریافت به نیاز غیره) و آموختگ دانش رشته، تغییر تحصیل، از انصراف ، انتقال قبیل (از موجه دالیل به دانشجو که صورت
از و نماید نمره» اضطراری «ثبت درخواست EDU سامانه ی طریق از آزمون آخرین برگزاری از پس م تواند باشد، داشته خود نمره
نمره از اطالع و گواه دریافت جهت صورت، هر در دهد. انتقال ریاض علوم ده دانش به را خود درخواست خود ده دانش طریق
رجوع شده منتشر اطالعیه های به و کنید خودداری ریاض علوم ده دانش آموزش یا مسئولین با مستقیم ارتباط گونه هر از نهایی،

کنید.

مشخص کانال های طریق از که دانشجویان بجای درخواست های بررس به ملزم را خود ریاض علوم ده دانش آخر: سخن .٨
ارسال از است خواهشمند راستا این در م کند. استقبال عزیزان شما سازنده بازخوردهای از و م داند باشند شده دریافت شده
خودداری جداً ده دانش مسئولین و اساتید دستیاران، به هماهنگ» و «سیستماتی باالخص و نامشخص ، کل درخواست های

فرمایید.

ریاض علوم ده دانش آموزش معاونت

١٣٩٩ مهر

پایه‐ ٢ دروس مورد در ریاض علوم ده دانش اطالعیه


