ﻃﺮح درس رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۱

اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ  / «۱ﺷﻤﺎرهی درس۲۲۰۱۵ :
ﻣﺪرس :دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮاﻣﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺎﻧﻪداﻧﯽ،
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺪری ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﺰاده ﻣﺤﻤﻮدی ،دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺘﻮﺣﯽ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد

mbc.calculus.1@gmail.com

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ۴ :
ﺗﺎرﯾﺦ ۲۸ :ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۴۰۰

ﻣﻘﻄﻊ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

اﻃﻼﻋﺎت درس:آدرس ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،در ﺟﺪول  ۱آﻣﺪهاﺳﺖ.
ﻧﺎم اﺳﺘﺎد
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮاﻣﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺎﻧﻪداﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺪری
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻼﻣﺰاده ﻣﺤﻤﻮدی
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺘﻮﺣﯽ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد

آدرس ﮐﻼس
vc.sharif.edu/ch/mirsadeghi
vc.sharif.edu/ch/xanedani
vc.sharif.edu/ch/safdari
vc.sharif.edu/ch/mmahmoudi
vc.sharif.edu/ch/fotouhi

ﺟﺪول  :۱آدرس ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۱
آدرس ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺟﺪول  ۲آﻣﺪهاﺳﺖ.
ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
آﻗﺎی ﺑﯿﺮاﻣﯽ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ

آدرس ﮐﻼسﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
vc.sharif.edu/ch/aminlouee
vc.sharif.edu/ch/mohsen-djamali

آدرس اﯾﻤﯿﻞ
aminlouee@gmail.com
mohsen_djamali@yahoo.com

ﺟﺪول  :۲آدرس ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۱
 آدرس ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دﺳﺘﯿﺎران آﻣﻮزﺷﯽ vc.sharif.edu/ch/calculus-1-ta: ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎران درس از ﻃﺮﯾﻖ آدرس اﯾﻤﯿﻞ  mbc.calculus.1@gmail.comاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖﻫﻤﯿﻦ آدرس ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ درس و ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮑﺪه ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺎم ﻫﺎی آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ اﺳﺘﺎد درس و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ درس:ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ درس ،وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﻢ ﮐﺘﺎب آداﻣﺰ ] [۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﯾﺮاﯾﺶﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻬﻢ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه

ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ.

ارزشﯾﺎﺑﯽ:ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎنﺗﺮم ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺒﺢ ،ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ )ﺷﺎﻣﻞ  ۱ﯾﺎ  ۲ﺳﻮال( در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ

ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ آنﻫﺎ آﺧﺮ وﻗﺖ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ ﯾﮏ روزه در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺴﺮ  ۵۰درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ

از آن اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻤﺮه آن ﺳﺮی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ ﺻﻔﺮ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع  ۱۰-۱۵ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ،ﻧﻤﺮه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺣﺬف ،و  ۹ﻧﻤﺮه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻟﺬا اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﺘﺮم  ۱۱ﻧﻤﺮه ﺧﻮاﻫﺪ

داﺷﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎنﺗﺮم ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎنﺗﺮم اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮهدﻫﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱

رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ (۲۲۰۱۵) ۱

دروس داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ  -ﻧﯿﻢﺳﺎل دوم ۱۳۹۹

ﮐﻼس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن:روزﻫﺎ و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﺟﺪول  ۳آﻣﺪهاﺳﺖ .ﺷﺶ ﮔﺮوه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن )ﻫﻔﺘﻪای  ۱/۵ﺳﺎﻋﺖ( در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻫﺪاف درس

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آﻧﻬﺎ اﮐﯿﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ﺗﺎ۱۹: ۳۰
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ﺗﺎ ۱۹: ۳۰
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ﺗﺎ ۱۹: ۳۰
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ﺗﺎ ۱۹: ۳۰
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ﺗﺎ ۱۹: ۳۰
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸ﺗﺎ ۱۹: ۳۰

روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
آﻗﺎی ﺑﯿﺮاﻣﯽ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ
آﻗﺎی ﺑﯿﺮاﻣﯽ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ
آﻗﺎی ﺑﯿﺮاﻣﯽ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ

ﺟﺪول  :۳زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﻼسﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ٔ
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺧﺘﯿﺎری در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ،
ﮐﻼس ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ :روزﻫﺎ و زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﺟﺪول  ۴آﻣﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ،ﺗﻌﺪادی
از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ دروس ٔ
ٔ
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﺎﯾﻪ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷ :۳۰ﺗﺎ ۱۹: ۳۰
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷: ۳۰ﺗﺎ ۱۹: ۳۰
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶ﺗﺎ ۱۸
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵ﺗﺎ ۱۷
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۷ﺗﺎ ۱۹

روز
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪﻫﺎ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

دﺳﺘﯿﺎر آﻣﻮزﺷﯽ
آﻗﺎی ﭘﻮرﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
آﻗﺎی ﭘﻮرﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
آﻗﺎی ﭘﻮرﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
آﻗﺎی ﻧﺎﻣﻨﯽ
آﻗﺎی ﻧﺎﻣﻨﯽ

ﺟﺪول  :۴زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﮐﻼسﻫﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی ۱۴۰۰
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮐﻼس درس و ﮐﻼس ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﮐﻼس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ،در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺿﻤﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی  ۹۹و ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ،

اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی  ۱۴۰۰ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﮐﯿﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﯿﺎری ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺣﺪ ﻧﯿﺎز ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ

ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﯿﺎز از ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺮم ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه در اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ٔ
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
آﻣﻮزﺷﯽ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
• داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺳﻮالﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﺸﻮرت و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،اﺳﺘﺎد درس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﺑﺮای آزﻣﻮن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﺪ و وی ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻞ ،از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.
در ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﯿﺪ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ از روﻧﻮﯾﺴﯽ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ،

اﻋﻢ از ﮐﺘﺎب ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﮕﺮ و ) ...ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪی و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺎﻫﺮی( ﺑﻪ ﺟﺪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﻧﺪ.
• ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درساﻓﺰار ) (cw.sharif.eduﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ )ﺳﺎﻋﺖ  (۲۳:۵۹ﻣﻬﻠﺖ ارﺳﺎل وﺟﻮد
دارد ،در ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درساﻓﺰار درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻟﺬا داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ارﺳﺎل ﺗﻤﺮﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪا ﺧﻮداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
• در ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺑﻮدن اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎنﺗﺮم ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ۹ﻧﻤﺮه از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻟﺬا اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎنﺗﺮم ﻧﯿﺰ  ۱۱ﻧﻤﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻮدن اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎنﺗﺮم ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎنﺗﺮم اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮهدﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم
ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

۲

دروس داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ  -ﻧﯿﻢﺳﺎل دوم ۱۳۹۹

رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ (۲۲۰۱۵) ۱

• ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﮐﻼسﻫﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی ۱۴۰۰
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮐﻼس درس و ﮐﻼس ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﮐﻼس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ،در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺿﻤﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی  ۹۹و ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آنﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودی  ۱۴۰۰ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮاﺟﻊ
[1] R. Adams and C. Essex, Calculus: A complete course, Ninth Edition.
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اﻃﻼﻋﯿﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در ﻣﻮرد دروس ﭘﺎﯾﻪ




داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ از ﺑﺪو ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ دروس ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،۱رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،۲ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ و رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻞ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻮده اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و در ﻃﻮل ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دروس ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
 .۱ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :ﻫﺮ درس ﭘﺎﯾﻪ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎ در اﯾﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎدل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﯿﻦ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻣﮑﺎن اﺧﺬ ﯾﮏ ﮔﺮوه درﺳﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در »ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی «EDUﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 .۲راهﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ :داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ درس اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺗﺮم ﯾﮏ »ﺳﺮدﺳﺘﯿﺎر« و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺮدﺳﺘﯿﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻮرد دﺳﺘﯿﺎران ﻫﺮ درس ﺑﺎ ﺳﺮدﺳﺘﯿﺎر ﻣﺮﺑﻮط )از ﻃﺮﯾﻖ آدرس اﯾﻤﯿﻞﻫﺎی زﯾﺮ( در ﻣﯿﺎن
ﺑﮕﺬارﻧﺪ:
• رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ mbc.calculus.1@gmail.com :۱
• رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ mbc.calculus.2@gmail.com :۲
• ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞmbc.dif.eq@gmail.com :
• رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽmbc.eng.math@gmail.com :
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی درس از ﻃﺮق زﯾﺮ ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ:
• وﺑﺴﺎﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪهhttp://calculus.math.sharif.ir :
• اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺨﺼﻮص دروس ﭘﺎﯾﻪmath-basic-courses@sharif.ir :
• ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽhttp://t.me/math_basic_courses :
 .۳ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻂ :ﺑﺮای ﻫﺮ درس ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﻈﻢ در
ً
ﮐﻼسﻫﺎی اﺳﺘﺎد درس ،در ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻣﺎن و آدرس ﮐﻼسﻫﺎ و اﺳﺎﻣﯽ دﺳﺘﯿﺎران درس ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۴رﻓﻊ اﺷﮑﺎل :در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﮑﺎلﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮالﻫﺎی ﻣﺘﺪاول و اوﻟﻮﯾﺖ دار ،از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﺳﻮالﻫﺎی درﺳﯽ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮدﺳﺘﯿﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ً
راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺑﻬﺎم ﺧﻮد را ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﻣﮑﺘﻮب ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد و ذﮐﺮ ﻧﺎم دﺳﺘﯿﺎری ﮐﻪ در ﮐﻼس اﯾﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺮدﺳﺘﯿﺎر از ﻃﺮﯾﻖ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
 .۵آزﻣﻮنﻫﺎ :ﺑﺮای ﻫﺮ درس ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه درس ،ﺗﻌﺪادی آزﻣﻮن و ﯾﺎ آزﻣﻮﻧﮏ )ﮐﻮﯾﯿﺰ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻣﺎن آﻧﻬﺎ
ً
و ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ در ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﻮرد آزﻣﻮنﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺮﮔﺰار و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﮐﻠﯿﻪ آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺟﻪ ،ﻣﺮاﺗﺐ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ دﺳﺘﯿﺎر درس )ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ (mbc.calculus.1@gmail.com:اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﻔﺮادی
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
 .۶درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ :ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻤﺮات آزﻣﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ،ﺿﺮباﻻﺟﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﺗﻼش داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ .ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻞ و اﺑﻬﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎ »ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﻮزﺷﯽ« از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺧﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

۴

دروس داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ  -ﻧﯿﻢﺳﺎل دوم ۱۳۹۹

رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ (۲۲۰۱۵) ۱

 .۷ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ :داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ درس را در ﻣﻮﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻪ
)از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ،داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ و ﻏﯿﺮه( ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﻮری ﻧﻤﺮه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮد
ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺳﺮ دﺳﺘﯿﺎر آﻣﻮزﺷﯽ )ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ (mbc.calculus.1@gmail.com:اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯽ و اﻃﻼع از ﻧﻤﺮه
ﻧﻬﺎﯾﯽ ،از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﯾﺎ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.
 .۸ﺳﺨﻦ آﺧﺮ :داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺑﺠﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ
و از ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎﻻﺧﺺ »ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و
ً
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ« ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎران ،اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺑﻪروز ﺷﺪه اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ)ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ( از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ
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