ًام کتاب

فیسیک ترای هٌْدسی ٍ علَم جلد اٍل

هَلف

پائَل تیپلر ،جیي هَسکا

هترجن

اکثر ًصری (چاج دٍم،چاج اٍل ًاشر)

اًتشارات

اًتشارات داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد سرٍستاى ،داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد شیراز ًاشر ّوکار

شاتک

978-964-10-0115-7

قیوت

 10000تَهاى

تعدادصفحِ  664صفحِ

سال اًتشار هْر هاُ 1389

ترًاهِ ریسی آهَزشی هٌطثق تا ًیازّای اهرٍزی کشَرّ،واٌّگ کردى ترًاهِ ّای درسی در داًشگاُ ّا هَسسات آهَزشی عالی ٍ ،پیشٌْادات
هٌاتع درسی ارزًدُ ٍ هعتثر ،از جولِ ی ّدف ّای اساسی در اهر آهَزش است .
 تٌَع هثال ّا ٍ رٍش حل آى ّا  ،کِ در اهر یادگیری ًیس تسیار هَثر است .طرح درس در ایي کتاب چٌاى است کِ داًشجَیاى رًٍد رٍ تِ رشدی را در حال هسالِ ٍ فْن هطالة طی کٌٌد .
 -هثال ّای طثقِ تٌدی شدُ در هتي کتاب

چکیدُ

هثال ّای ًَع اٍل ،تِ طَر کاهل تا ذکر کَچک تریي تَضیحات ٍ هحاسثات تی اى شدُ است .هثال ّای ًَع دٍم  ،تحت عٌَاى خَدآزهایی ارایِ
شدُ اًد  .ایي هثال ّا چگًَگی حل هسالِ را تِ داًشجَ راٌّوایی هی کٌد ٍ در ّر قسوت فقط جَاب آى را تیاى هی شَد ٍ داًشجَ تاید
جَاب ّای خَد کتاب هقایسِ کٌد .
هستقل هحاسثات هعوَل را اًجام دّد ٍ

ًام کتاب

فیسیک ترای هٌْدسی ٍ علَم جلد چْارم :الکتریستِ ٍ هغٌاطیس

هَلف

پائَل تیپلر ،جیي هَسکا

هترجن

اکثر ًصری

اًتشارات

اًتشارات داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد سرٍستاى ،داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحد شیراز ًاشر ّوکار

شاتک

978-964-223-816-3

قیوت

 8000تَهاى

تعدادصفحِ

 528صفحِ

سال اًتشار
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در ایي کتاب سعی تر آى تَدُ است تا داًشجَیاى یک رًٍد رٍتِ رشد را حل هسالِ ٍ فْن هطالة طی
کٌٌد .در ایي جا دٍ ًَع هثال در هتي کتاب ٍ هسایل طثقِ تٌدی شدُ ای در اًتْای ّر فصل دیدُ هی
شَد .هثال ّای ًَع اٍل ،تِ طَر کاهل تا ذکر کَچک تریي تَضیحات ٍ هحاسثات تیاى شدُ

چکیدُ

است .هثال

ّای ًَع دٍم ،تحت عٌَاى خَدآزهایی ارایِ شدُ است  .ایي هثال ّا چگًَگی حل هسالِ را تِ داًشجَیاى
راٌّایی هی کٌٌد ٍ در ّر قسوت فقط جَاب آى را تیاى هی شَد ٍ داًشجَ تاید تِ طَر هستقل هحاسثات
هعوَل را اًجام دّد ٍ جَاب ّای خَد را تا جَاب کتاب هقایسِ کٌد.

