
عموم ریاض دوم و معادالت اول کوئیز به مربوط برنامه ی

٢٣ دوشنبه و ٢١ شنبه روزهای در ترتیب به عموم ریاض دوم و معادالت اول کوئیز •
شد. خواهند برگزار ١٧ ساعت در ماه اردیبهشت

داشت. خواهد حضور آموزش دستیاران از نفر ی مجتمع کالس هر در •

خواهند حضور آموزش محترم دستیاران از نفر ی نیز مجتمع سالن از طبقه هر در همچنین •
داشت.

که هستند دانشجویان کردن بیرون به موظف دارند قرار طبقه هر سالن های در که نفری دو •
دیر که دارند را دانشجویان یافتن ورودِ اجازه ی عدم وظیفه ی نیز و کرده اند تمام را کوئیز

م آیند.

ی و داشت خواهیم حضور آبدارخانه در یادشده، کوئیزهای از کدام هر از پیش ساعت نیم •
کرد. خواهیم حرکت کوئیز برگزاری محل سمت به کوئیز شروع از پیش ربع

خواهد قبل کوئیز مشابه قوانین سایر و غیاب و حضور برگه ها، شمارش به مربوط مالحظات •
زیر، پیوند در یعن شده اند؛ نوشته  قوانین این آموزش دستیاران ویژه ی قسمت (در بود

https://mohsen-khani.github.io/ta-group/pdfs/quiz-dasturolamal.
(pdf

عموم ریاض کوئیز در آموزش دستیاران استقرار برنامه ی

خودسیان .٧/ فاضل .۶/ کرم .۵/ سهائ نبوی/۴. صفدریان/٣. باباکردی/٢. .١ تاالرها: •

محمدی/ ۵و۶.راضیه / /٣و۴.میرعالئ زارع ١و٢. ابوریحان: کالسهای •
/ کریم .١٢/ حسین مفیدیان/١١. /٩.موسوی/١٠. ٧.یاراحمدی/٨.سلجوق

معین/١۶.فتاح پور وت خواه/١۵. مل .١۴ فخاری/ .١٣

خادم روئین تن، خیری، مجتمع: سالن •

فتاح پور کالسها: دوم طبقه ی یاراحمدی/ کالسها: اول طبقه ی •

معادالت کوئیز در دستیاران استقرار برنامه ی

/٣.فتاح پور/۴.سلجوق /٢.کریم ١.حسین تاالرها. •
/۵.مفیدیان/۶.فخاری/٧.موسوی

نبوی باباکردی/۵. صفدریان/٣و۴. ١و٢. کالسها. •

١
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محمدی راضیه  خیری، ، زارع مجتمع: سالن •

عموم ریاض و معادالت کوئیزهای تصحیح برنامه ی

‐ /د.نعمت ‐باباکردی/د.جوادی‐میرعالئ د.خان ‐معین/ ان د.منج .٢ عموم ریاض •
/د.جهاندیده‐خادم /د.اعتماد‐سلجوق سهائ

صفدریان . عموم ٢ ریاض •

وت خواه. /د.رضائیان‐مل ‐یاراحمدی/د.نعمت بخش‐کرم د.بهرام :١ عموم ریاض •

موسوی . عموم ١ ریاض •

د.بهبودی‐فتاح پور/ و د.عموم / ‐کریم د.مزروع د.سالمت، و د.پیرحاج معادالت: •
د.امیدی‐حسین و د.طائری

باید محترم مصححان

کنند. هماهنگ و صحبت مربوطه  استاد با تصحیح از پیش .١

کنند. تصحیح شد خواهد ایمیل آنها به که کلیدی مطابق .٢

٢


