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پاره ای مشتقات اّول قسمت می گیرد. قرار دانشجویان اختیار در و دارد قسمت دو جزوه این می باشد. فارسی زبان به شده تایپ جزوه ای اصلی درسمرجع منبع
است. شده تهیه [۴] و [۲] مراجع روی از مختلط توابع قسمت و [۳] و [۱] مراجع روی از پاره ای مشتقات قسمت مختلط. توابع دوم قسمت و

است. شده مشخص شد، خواهد تدریس آن از که قسمت هایی درس، جزوه خود در

ارزش یابی
ساعات از یکی در تصادفی به صورت و دارد نمره ۱۰ کدام هر که شده گرفته نظر در اختیاری کالسی آزمونک ۲ تعداد ترم طول در درس این دانشجویان برای •

بنامید. Q۲ و Q۱ به ترتیب را خود برای آزمونک ها این نمره شد. خواهد گرفته درس کالس

MHW با به ترتیب را خود برای آنها نمره است. میان ترم از بعد برای نمره ۱۳ و میان ترم از قبل برای نمره ۱۳ آنها بارم که ترم، طول در اختیاری تحویلی تمرینات •
دهید. نمایش FHW و

می گیرند. قرار اختیارتان در نیز ریاضی علوم دانشکدٔه پایٔه دروس وب سایت طریق از و می شوند مشخص درس کالس  در تحویلی تمرینات شمارٔه

دارد. تشویقی جنبه آنها تحویل و بود خواهد ۱۰ از نمره این بدهید. نمایش Bounty با خود برای را آن نمره که امتیازی تحویلی تمرینات •

ساعت از ۱۴۰۰ سال ماه آبان ۲۷ میان ترم امتحان برگزاری تاریخ بود. خواهد ۱۰۰ از آن نمره دهید. نمایش Mid با خود برای را آن نمره که میان ترم امتحان •
بود. خواهد ۲۳ تا ۱۷

نمره نمایش دهید. Final با خود برای را آن نمره می شود. برگزار ۱۵:۰۰ ساعت ،۱۴۰۰ ماه بهمن ۶ دانشگاه، آموزش اعالمی تاریخ در که پایان ترم امتحان •
بود. خواهد ۱۰۰ از آن

می شود. حاصل زیر محاسبات با شما، نهایی نمره نهایتا،

S۱ = Mid + Final,

S۲ =

( ۸۷
۱۰۰ Mid + MHW

)
+ Final,

S۳ = M +

( ۸۷
۱۰۰ Final + FHW

)
,

S۴ =

( ۸۷
۱۰۰ Mid + MHW

)
+

( ۸۷
۱۰۰ Final + FHW

)
,

S۵ = max {S۱, S۲, S۳, S۴} ,

S۶ = max

{۱۸۰
۲۰۰S۵ + Q۱ + Q۲, S۵

}
,

۲۰ از نهایی نمرٔه = min

{
S۶ + Bounty

۱۰ , ۲۰
}
.
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۱۳۹۹ دوم نیم سال - ریاضی علوم دانشکده  (۲۲۰۳۵)دروس مهندسی ریاضی

کند. تغییر بارم است ممکن شرایط در مالحظه قابل تغییر صورت در مهم: تذکر

بنابراین می باشد. یکسان تقریبًا تمرین حل کالس دو هر محتوای است. آمده زیر جدول در تمرین حل کالس  های برگزاری زمان و تمرینروز ها حل کالس
کنند. شرکت تمرین حل کالس های در است مقدور برایشان که روز هر در می توانند درس این دانشجویان

آموزشی دستیار روز ساعت
شجاع الدین آقای چهارشنبه ها ۱۷ تا ۱۵ ساعت

کیایی آقای دوشنبه ها ۱۹ تا ۱۷ ساعت

تمرین حل کالس های زمان  بندی :۱ جدول

مهم نکات
کنید. توجه ریاضی علوم دانشکدٔه آموزشی معاونت اطالعیه های در مطرح شده نکات به ترم طول در -

شد. خواهد رسانی اطالع و فراهم شما برای تجدیدنظر درخواست امکان مناسب زمان در اصلی، آزمون های نمرات اعالم از پس تجدیدنظر: درخواست -
نتایج اعالم از پیش تا فرمایید. توجه شده خواسته ملزومات و تجدیدنظر درخواست ثبت برای شده تعیین العجل ضرب ارسالی، اطالعیه های به است خواهشمند
درخواست های دقیق بررسی و بازبینی ریاضی علوم دانشکده تالش فرمایید. خودداری مورد این در ریاضی علوم دانشکده مسئولین با تماس هرگونه از بازبینی
دانشکده مسئولین به خود راهنمای استاد طریق از را مراتب است، باقی ابهامی و مشکل هنوز بازبینی نتایج اعالم از پس چنانچه الوصف، مع است. تجدیدنظر

کنید. منتقل ریاضی علوم

نمایند. دریافت را درسی اطالعیه های زیر ارتباطی راه های طریق از می توانند دانشجویان -

calculus.math.sharif.ir ریاضی: علوم دانشکده پایه دروس تارنمای •

math.basic.courses@gmail.com ریاضی: علوم دانشکده پایه دروس ایمیل •

t.me/math-basic-courses اجتماعی: رسان های پیام •

است. دانشجو عهده بر فوق کانال های طریق از درس اطالعیه های دریافت از اطمینان

است. دریافت قابل لینک این طریق از باشد) داشته جزئی تغییرات است ممکن (که فایل این شده روز به نسخه های -
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