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درسی منابع 1

کتاب: از بخشهایی از درس

Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition.

کنید: دانلود را کتاب PDF نسخه زیر لینک طریق از میتوانید شده ذکر منبع به آسان دسترسی براي پیشمیرود.

Advanced Engineering Mathematics, 10th Edition

است: شرح بدین مذکور کتاب از تدریس مورد سرفصلهاي و بخشها

جزئی مشتقات با دیفرانسیل معادالت و فوریه آنالیز :Cبخش .1

Part C : Fourier Analysis. Partial Differential Equations (PDEs)

است. مشاهده قابل 1 جدول در قسمت این در تدریس مورد سرفصلهاي و بخشها
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بخش فصل

11.1-11.2-11.3-11.4-11.5-11.7-11.8-11.9 بخشهاي 11 فصل

12.1-12.2-12.3-12.4-12.5-12.6-12.7-12.8-12.9-12.10-12.11 بخشهاي 12 فصل

C بخش در تدریس مورد سرفصلهاي :1 جدول

مبحث: شروع از قبل یعنی 528 صفحه بخشتا این و تدریسنمیشود تمامیبخش11.9 توجهکنیدکه

Discrete Fourier Transform and Fast Fourier Transform

تدریسمیشود.

مختلط آنالیز :Dبخش .2

Part D : Complex Analysis

است. مشاهده قابل 2 جدول در قسمت این در تدریس مورد سرفصلهاي و بخشها

بخش فصل

13.1-13.2-13.3-13.4-13.5-13.6-13.7 بخشهاي 13 فصل

14.1-14.2-14.3-14.4 بخشهاي 14 فصل

15.1-15.2-15.3-15.4-15.5 بخشهاي 15 فصل

16.1-16.2-16.3-16.4 بخشهاي 16 فصل

D بخش در تدریس مورد سرفصلهاي :2 جدول
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ارزیابی شیوه 2

است: زیر بخش سه پایه بر 1399-00 اول نیمسال در مهندسی ارزیابیدرسریاضی

درس این ارزیابی نمره کل از نمره 3 که شده گرفته نظر در آزمونک 5 تعداد ترم درسدرطول دانشجویان براي .1

است. آمده 3 جدول در آزمونکها برگزاري ساعت و تاریخ روز، میدهد. اختصاص خود به را

برگزاري ساعت رویداد تاریخ و روز

15:00-16:30 1 شماره آزمونک 1399 آبانماه 1 مورخ پنجشنبه

15:00-16:30 2 شماره آزمونک 1399 آبانماه 15 مورخ پنجشنبه

15:00-16:30 3 شماره آزمونک 1399 آذرماه 13 مورخ پنجشنبه

15:00-16:30 4 شماره آزمونک 1399 آذرماه 27 مورخ پنجشنبه

15:00-16:30 5 شماره آزمونک 1399 ديماه 11 مورخ پنجشنبه

مهندسی ریاضی درس آزمونکهاي :3 جدول

4 جدول در میانترم آزمون برگزاري ساعت و تاریخ روز، است. شده گرفته نظر در نمره 7 میانترم آزمون براي .2

است. آمده

برگزاري ساعت رویداد تاریخ و روز

15:00-18:00 میانترم آزمون 1399 آبانماه 29 مورخ پنجشنبه

مهندسی ریاضی درس میانترم آزمون :4 جدول

5 جدول در پایانترم آزمون برگزاري ساعت و تاریخ روز، است. شده گرفته نظر در نمره 10 پایانترم آزمون براي .3
است. آمده
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برگزاري ساعت رویداد تاریخ و روز

15:00-18:00 پایانترم آزمون 1399 بهمنماه 1 مورخ چهارشنبه

مهندسی ریاضی درس پایانترم آزمون :5 جدول

سنجش مورد سرفصلهاي میدهند. تشکیل را درس این در دانشجویان ارزیابی نمره 20 کل مجموع در بخش سه این

شد. خواهد اعالم آنها از یک هر برگزاري از قبل پایانترم آزمون و میانترم آزمون آزمونکها، در

تمرین حل کالسهاي 3

6 جدول در آن جزئیات که شده گرفته نظر در تمرین حل کالس دو هفته هر مهندسی ریاضی درس دانشجویان براي

است: آمده

تمرین حل کالس لینک ایمیل آدرس آموزشی دستیار زمانی بازه و روز

https://vc.sharif.edu/ch/engineering-math-ta mbc.eng.math.mk@gmail.com آقايکیایی 19:00 تا 17:00 ساعت از شنبه

https://vc.sharif.edu/ch/engineering-math-ta mbc.eng.math.ah@gmail.com آقايحاجیزاده 19:00 تا 17:00 ساعت از یکشنبه

مهندسی ریاضی درس کالسهايحلتمرین :6 جدول

سواالت تقریبا یکشنبه روز در چه و شنبه روز در چه هفته هر در و است یکسان تقریبا کالسحلتمرین دو هر محتواي

کالس در است مقدور برایشان که روز دو این از یک هر در میتوانند درس دانشجویان بنابراین شد. یکسانیحلخواهد

مشکلی کنند شرکت حلتمرین کالسهاي در شده تعیین روز دو هر در نتوانستند اگر و شرکتکنند حلتمرین هاي

نمیآید. پیش

در آموزشی دستیاران با باال ایمیلهاي طریق از را خود علمی صرفا پرسشهاي دانشجویان که میشود تاکید همچنین

شفاف کامال باید دانشجویان ایمیل متن کنند. ذکر را خود خانوادگی نام و نام حتما خود، ایمیل درمتن و میانگذاشته
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باشد. ابهام بدون و

میتوانند آموزشی دستیاران ایمیل بر عالوه خود درسی اشکاالت کردن مطرح براي مهندسی ریاضی درس دانشجویان

ایمیل: طریق از صرفا

mbc.eng.math@gmail.com

باشند. تماس در درس آموزشی دستیاران با

ریاضی علوم دانشکده آموزشی معاونت اخیر اطالعیه به است خواهشمند خود اداري مشکالت رفع جهت
کنید. مراجعه است شده ضمیمه که

سامانه به میتوانید میگیرند قرار بررسی مورد مهندسی ریاضی درس درکالسحلتمرین تمرینهاییکه مشاهده براي

نشانی: به ریاضی علوم دانشکده دروسپایه

calculus.math.sharif.ir

کنید. مراجعه

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

کنید.
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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



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
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