
 به نام خدا

 1یعموم یاضیدرس ر یادوره فیتکال یبرنامه

ممره نه  7و جمعاً نه ارزش  فیشتتا د دو دهتت،ه تکال 1 یعمو  یاضتتیدرس ر یادوره فیتکال یگذشتت،هب نرما ه یهاهیاطالع رویپ

 .امجام دهند یک،اب دره شخصاً وتنها نا اه،فاده ازها را   ح،رم آن انیدامشجو رودیکه ام،ظار   گرددینرگزار   ریشرح ز

که توهتت   یلیتحو فیو تکال یاز  طالب ک،اب درهتت انیدامشتتجو یهاادداشتت ی خالصتته فبیاول تکال یدهتت،ه 1

 .شودیشده را شا د   یطراح یآ وزش ارانیده،

 .ناشدیممره   2 یدارا این ده،ه از تکالیف جمعاً 1-1 

همز ان   ارهال پاهخ هر هری  هلخواهد نود و  14/3/99تا تاریخ  5/2/99این تکالیف تحویلی از تاریخ  2-1 

 .گرددنا  شخص شدن تکالیفب تعیین  ی

که  ناشتتدی  ریاز  باحث درس نه شتترح ز یادوره فیتکل یهتتر 5شتتا د  فیدوم تکال یدهتت،ه 1نر  ورد  عالوه 2

 .شده اه  ی ح،رم درس طراح دیتوه  اهات

(ب  بحث دمباله و کی یمهی)ضتتتم : اعداد  خ،ل یعنیدرس  ی باحث  قد ات یادوره فیاول تکال یهتتتر 1-2 

 گرددیرا شا د   یوه،گی(ب  فصد  قد ات و فصد حد و پ9)چهارنخش اول فصد  9از فصد یعدد یهر

 .س ی جاز م وجهچیهنه هؤاالت اه،فاده از  فهوم  ش،ق نه  ییو در پاهخگو

ها( را )چند کارنرد از  ش،ق فصد چهارم یاز کد  باحث درس تا ام،ها یادوره فیدوم تا پنجم تکال یهر 2-2 

و  گرددیحذف مم وجهچینه هامد  طرح شتتده یادوره فیاول تکال یکه در هتتر ی) طالب گرددیشتتا د  

  ورد نحث قرار خواهندگرف (. زیم فیتکال یهر نیدر ا

 ممره خواهد داش . 1 یادوره فیتکل یهر هر 3-2 

 دیاز جامب اهات فیصبح چهارشنبه )همز ان نا ارهال تکال 9از هاع   یادوره فی هل  ارهال پاهخ تکال 4-2 

 روز( اه .  3)جمعاً  همان هف،ه یجمعه 24 ح،رم درس( تا هاع  

 اه : ریارهال هؤاالت هر دوره نه شرح ز خیتار 5-2 

 صبح 9هاع   17/2/99چهارشنبه  اول یهر  

 صبح 9هاع   24/2/99چهارشنبه  دوم یهر  

 صبح 9هاع   31/2/99چهارشنبه  هوم یهر  

 صبح 9هاع   07/3/99چهارشنبه  چهارم یهر  

 صبح 9هاع   14/3/99چهارشنبه  پنجم یهر  



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

 نارگذاری شود. cw فیافزار شردرس یدر ها امهناید ح،ماً  فیتکال پاهخ الف

 گردد. یشخص نارگذار ییدامشجونه مام شماره   PDF دیفا کی تنها هر هری ناید در قالب پاهخ ب

 یکه نعد از  وعد  قرر ارهتتال گردمد نررهتت یفیقاند قبول مخواهد نود و تکال فیدر ارهتتال پاهتتخ تکال ریتأخ پ

 مخواهند شد.

صورت ت هخ یکه در نارگذار یدر ها امهپا شردرس یها در  شکل  cwفیافزار  ش    ی  هخ  توانیوجود دا پا

کال نه آدرس ا فیت مان و   tacalculus1@gmail.com دیمیرا  نا ه ل   قرر و  مان  ه  یهایژگیدر ه

 ارهال ممود. )ب( ذکور در نند 

  شخص گردد. فیتکل یهر یشماره دینا دیمیح،ماً در عنوان ا

و درصتتورتی که دامشتتجویی ایمید دریاف   گرددی  ینارگذار زیم  سیدروس هتترو  یهتتادر  فیتکالی همه ث

طور روزامه از این های  نازدید گردد نهو توصیه  ی آگاه شودتکالیف  از این های توامد نا  راجعه نه مکندب  ی

 ممایند.

 

 اطالعیه هس،ند. ممره تشویقیِ جدا از این 2دارای  5/2/99های قبد از تاریخ یادداش : تکالیف تحویلی و خالصهنوشتپی

 

 با آرزوی موفقیت و سالمتی
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