
 به نام خدا

  1یعموم یاضیدرس ر یادوره فیتکال یبرنامهی ادامه

سری تکلیف دورهتاکنون و اجرا ای که ی تکالیف دورهبرنامه رویپ سالحاطر  آنایِسه  ستشده ی و ار  برنامه ی اینادامه ،ا

تنها  شخصاً وها را  محترم آن انیدانشجو رودیکه انتظار م شودیبرگزار م ریبه شرح ز به قبلمشا 1 یعموم یاضیدرس ر برای

 .انجام دهند یکتاب درس با استفاده از

اج ای یکی از سرر ی ای الزم اسررب به تییی ی  ه در ی تکالیف دورهب نامهی ادامهی نحوهح یشرر تقبل از 

 اسب توجه ف مایید:قبلی صورت گ فته تکالیف

انتهای فصل پنجم شود شامل کل مباحث کتاب از ابتدا تا یبرگزار م 41/3/99ای که در تاریخ چهارشنبه سری پنجم تکالیف دوره

بود که به این طریق این تغییر اعمال شلللده و به اط   ی قبلی فصلللل پنجم من ور ن لللدهخواهد بود. در برنامه )انتگ الگی ی(
 رسد.دان جویان محترم می

 

 د بود:خواه ریبه شرح ز (شامل دو بخش مجزا) 1 یعموم یاضیدرس ر برای برنامهی ادامه

که توسط  یلیتحو فیو تکال یاز مطالب کتاب درس انیدانشجو یهاادداشتی خالصه ف،یاول تکال یدسته 1

 .شودیشده را شامل م یطراح یآموزش ارانیدست
 .باشدینمره م 2 یدارا این دسته از تکالیف جمعاً 1-1 
سخ هر سری ت ارسال پامهلخواهد بود و  07/4/99تا تاریخ  14/3/99این تکالیف تحویلی از تاریخ  2-1 

 .گرددهمزمان با مشخص شدن تکالیف، تعیین می

 ریاز مباحث درس به شترح ز یادوره فیتکل یستر 3 )احتماالً(شتامل فیدوم تکال یدستته 1بر مورد  عالوه 2

 .شده است یمحترم درس طراح دیکه توسط اسات باشدیم
( را های انتگرالگیریروش) ششمفصل  یاز کل مباحث درس تا انتها یادوره فیتکال ششم یسر 1-2 

 .شودیشامل م
صل  یاز کل مباحث درس تا انتها یادوره فیتکال هفتم یسر 2-2  ( را های انتگرالگیریکاربرد) هفتمف

 .شودیشامل م
 هفتمفصتتتل  یاز کل مباحث درس تا انتها )درصتتتورر برگزاری( یادوره فیتکال هشتتتتم یستتتر 3-2 

 .شودی( را شامل مهای انتگرالگیریکاربرد)
 نمره خواهد داشت. 1 یادوره فیتکل یهر سر 4-2 



از جانب  فیصبح چهارشنبه )همزمان با ارسال تکال 9از ساعت  یادوره فیمهلت ارسال پاسخ تکال 5-2 

 روز( است. 3)جمعاً  همان هفته یجمعه 24محترم درس( تا ساعت  دیاسات

 است: ریارسال سؤاالر هر دوره به شرح ز خیتار 6-2 
 صبح 9اعت س 21/3/99چهارشنبه  ششم یسر  
 صبح 9اعت س 28/3/99چهارشنبه  هفتم یسر  
 صبح 9اعت س 04/4/99چهارشنبه  هشتم یسر  
 

 

 دادنِ تکالیف، توجه به موارد زیر ضروری است:در انجام
 

 بارگذاری شود. cw فیافزار شردرس یدر سامانهباید حتماً  فیتکال پاسخ الف

 .شود یشخص بارگذار ییدانشجوبه نام شماره   PDF لیفا کی تنها هر سری باید در قالب پاسخ ب

ی کلِ هر درصتتتد از نمره 10خیر مقدار ستتتاعت ت  3ود دارد ولی به ازای هر ی بارگذاری با تاخیر وجاجازه پ

 (د.شونمره کسر می  0.3 شودساعت تاخیر ارسال  9به عنوان مثال اگر با ) دوره تکلیف کم خواهد شد.

سرو تیسادر  فیتکالی همه ر شجویی ایمیل دریافت  شودیم یبارگذار زین  سیدروس  و درصورتی که دان

طور روزانه به شود دانشجویان محترمو توصیه می آگاه شودتکالیف  از این سایتتواند با مراجعه به نکند، می

 از این سایت بازدید نمایند.
 

نمره)هر ستتری یک نمره( و تکالیف تحویلی طراحی شتتده توستتط  8 دارای دوره تکلیف و 8ای در مجموع شتتامل دوره : تکالیفنوشتتتپی

  نمره خواهند بود. 4دارای در مجموع  04/4/99تا  05/2/99اران آموزشی از تاریخ دستی

 با آرزوی موفقیت و سالمتی

http://cw.sharif.edu/
http://calculus.math.sharif.edu/gm2_2020/index.php
http://calculus.math.sharif.edu/gm2_2020/index.php
http://calculus.math.sharif.edu/gm2_2020/index.php

