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  تعالي بسمه
  

  :سرفصل درستقويم آموزشي و 
توضیحات موضوع جلسه  تاریخ  هفته

معرفی کلی درس، آشنایی با اهمیت و اهداف آن، توضیحات کلی پیرامون نحوه ارزیابی و برنامه درسی تا پایان ترم   95/11/16 اول
توابع (انتگرال هاي) اویلر (توابع بتا و گاما) 95/11/23 دوم
توابع (انتگرال هاي) اویلر (توابع بتا و گاما) 95/11/30 سوم

تکلیف (1) تبدیل هاي الپالس 95/12/07 چهارم 
تبدیل هاي الپالس 95/12/14 پنجم
تبدیل هاي الپالس 95/12/21 ششم

تکلیف (2) تبدیل هاي الپالس 95/12/28 هفتم
تبدیل هاي الپالس 96/01/19 هشتم

سري فوریه  96/01/26 نهم
تکلیف (3) سري فوریه  96/02/02 دهم

معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 96/02/09 یازدهم 
معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 96/02/16 دوازدهم
معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 96/02/23 سیزدهم

تکلیف (4) معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 96/02/30 چهاردهم 
معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی 96/03/06 پانزدهم 

* تحویل گزارش سمینار  * توابع مختلط و نگاشت هاي همدیس  96/03/13 شانزدهم 

96/03/30 سه شنبه
برگزاري امتحان پایان ترم 

                                                             ساعت 10-12

برگزاري امتحان میان ترم  

  
  :درس تكاليف

هاي  هاي حل شده در كالس و مثال مسائل مربوط به هريك از مباحث درسي، عالوه بر مثالبراي آشنايي بيشتر با 

هاي درسي، تعدادي تكليف كه پاسخ انتهايي آنها مشخص شده است، در فواصل مشخصي از طول ترم به  موجود در كتاب

شود براي موفقيت در امتحانات درس، دانشجويان نسبت به حل تكاليف بصورت  گردد. توصيه مي نشجويان ارائه ميدا

شخصي اقدام نمايند و سپس در جلسات حل تمرين كالس، براي ساير دانشجويان ارائه نمايند. بديهي است نمره مربوط 

هاي حل تمرين خواهد بود و با نظر مستقيم  كالس نمره) منوط به مشاركت دانشجويان در ۲به بخش تكاليف درس (

در صورت عدم تشكيل كالس حل تمرين به هر علت (عدم وجود مدرس حل استاد حل تمرين ارزيابي خواهد گرديد. 

ترم اضافه خواهد  تمرين، عدم وجود كالس خالي، عدم تمايل دانشجويان و . . .)، نمره بخش تكاليف به امتحان ميان

افزارهاي كاربردي براي حل برخي از مسائل رياضي،  مندي دانشجويان به معرفي نرم عالقهدر صورت  ضمناً گرديد.

هاي موجود  توانند بصورت فردي يا حداكثر دو نفره نسبت به تهيه گزارش سمينار در زمينه يكي از برنامه دانشجويان مي

  ترم براي سايرين ارائه نمايند.  اي اواخر همراه با مثال كاربردي اقدام نمايند و آنرا در جلسه
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  نحوه ارزيابي
  ها   فعاليت نمره

 حضور و غياب + امتحان کوچک + فعاليت کالسي -۱ ١
 تکاليف  -٢ ٢
  سمينار -٣  ٣
  ترم امتحان ميان -٤ ٦
 ترم امتحان پايان -٥ ١٢
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