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 1آزمایشگاه ریاضی عمومی 

                                                   haghighi@kntu.ac.irایمیل:حسن حقیقی                                                                             مدرس: 

 کارشناسی :مقطع                                                                                    1  :تعداد واحد 

 هدف درس:

ی کامپیوتر هابلیتاست. آشنا شدن با قابررسی تجربی برخی قضایای مهم در درس ریاضیات عمومی که فهم عمیق آنها مستلزم زمان زیاد 

 نها. هایی که با کامپیوتر انجام می دهند و سپس توصیف آهای متفاوت یک موضوع درسی، از طریق آزمایشبرای کشف جنبه

ی برخی راریق اجتقویت شهود ریاضی دانشجویان از برخی موضوعات مجرد ریاضی که در درس ریاضی عمومی یک ارائه گردیده است، از ط 

امه زمایش و برنآرح یک دستورهای نرم افزارهای کامپیوتری ریاضی که قابلیت محاسبات نمادین داشته باشند. به این ترتیب که استاد با ط

رار ین طرح و تکاده در شریزی برای اجرای آن توسط یک نرم افزار محاسبات نمادین، تک تک دانشجویان ، با اجرای دستورهای در نظر گرفته 

یان، با س دانشجوهای متنوع از یک موضوع مشخص، مثالً مفهوم دیفرانسیل، به مشاهده خروجی حاصل می پردازند. سپآنها برای مثال 

ی نظری تفسیر مبان عبیر وتتوصیف  نتایج به دست آمده توسط کامپیوتر، چه به لحاظ محاسبه و چه به لحاظ نمودار، با همراهی استاد درس به 

تن روابط ری برای یافی بیشتی پردازند تا نه تنها به کمک این مشاهدات،  درک خود را از این مفاهیم عمیق تر کنند بلکه کنجکاواین نتایج م

 موجود بین این مفاهیم مجرد، در ذهن ایشان ایجاد گردد.

 :نیازهاي علمیپیش

 افزار محاسبات نمادین روی آن.، کامپیوتر و نصب یک نرم1یاضی ر-1

 ئه مطالب:ای درس و نحوه اراهسرفصل

بیشینه و  ابع، نقاطهای درجه دوم، نقاط بحرانی توهای خطی، تقریبتوابع ضمنی، مفهوم دیفرانسیل، تقریبحد، پیوستگی، مشتق، مشتق

 ن.ی ریماکمینه تابع، رسم نمودار تابع و توصیف رفتار تابع از طریق نمودار آن، انتگرال معین، جمع های پایینی و باالی

 شیوه برگزاری کالس:

« یشطرح آزما»ک قالب ی هایی که در آن موضوع یادگیری  مورد نظر را در قالب یک یا چند الگوریتم معرفی و دربرای هر جلسه کالس، برگه

اجرای مکرر  شود به بای استه م.برای اجرا بر روی مسایلی که درنظر گرفته شده،  به دانشجویان ارائه می گردد.  به عنوان نتیجه از دانشجو خو

 ها به تشریح آنها و بیان نظری چنین نتایجی بپردازد. پیدان دستورها و برنامه و مشاهده جواب

  یابی:ارز

 .از ویژه داردیدا کردن الگوریتم برای حل یک مسأله، مشاهده نتایجی نو به غیر از آنچه در برگه آزمایش پیش بینی شده بود امتیپ-1

: از آنجا که اجرای پروژه ها هدف اولیه این درس است،  یکی از معیارهای سنجش پیشرفت تحصیلی میزان موفقیت شده های محولتمرين

روز پس از آن باید حل شده و  10هایی که در هرجلسه تعیین می شوند تا ها  و تمرینپروژه های محول شده می باشد.در اجرای پروژه
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worksheet   نتایج به دست آمده در قالب یک گزارش آزمایشگاه، به صورت یک فایل متنی باید به استاد درس پروژه به همراه توصیف

 نمره درس را تشکیل می دهند. 20نمره از  3ها در مجموع تحویل داده شوند. پروژه

ز ابیش  ي که ازحضور در کالس به طور اتوماتیک توسط نرم افزار مورد استفاده برای تدريس مجازی دروس کنترل و دانشجويان

 حد مجاز غیبت داشته باشند، برابر مقررات آموزشي دانشگاه، مجاز به ادامه درس نیستند.

 در پایان جلسه هفتم درس و شامل دو سوال است. آزمونک اول -2

 در پایان جلسه چهاردهم و شامل دو سوال است. آزمونک دوم: -3

 در پایان جلسه بیست ویکم و شامل دوسوال است. آزمونک سوم: -4

 نمره خواهند داشت. 3آزمونک ها هرکدام 

 نمره خواهد داشت. 5 آزمون پاياني:-5

 منابع:

1- Andre Heck, Introduction to Maple, Springer-Verlag. 

2- Martha L. Abell and James P. Braselton, Maple By examples, Springer-Verlag. 
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 آمار و احتمال مهندسی
 

      razieh.khodsiani@kntu.ac.ir      :ایمیل                                                                            راضیه خودسیانی     مدرس: 

 کارشناسیمقطع:                                                                                                                    2 :تعداد واحد 

 

 هدف درس:

 ماریآن فرض آشنایی با مفاهیم احتمال و آمار. شناخت یک جامعه آماری براساس برآورد نقطه ای و فاصله ای پارامترها و آزمو

 

 ... :نیازهاي علمیپیش

 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 فصل اول: احتمال: مفهوم احتمال، محاسبه احتماالت، احتمال شرطی، استقالل دو پیشامد

ی، اطی و حاشیه الت شرفصل دوم: متغیرتصادفی و انواع آن: انواع متغیرتصادفی )گسسته و پیوسته(، متغیرهای تصادفی توام، توزیع احتما

 متغیرهای تصادفی مستقل

 فصل سوم: امیدریاضی: مفهوم امیدریاضی، امیدریاضی شرطی، واریانس، کواریانس

 فصل چهارم: برخی از توزیع های احتمال: توزیع نرمال، توزیع برنولی، توزیع دو جمله ای، قضیه حد مرکزی

 فرض آماری فصل پنجم: آمار استنباطی: برآورد نقطه ای، برآورد فاصله ای، آزمون

 

 زمانبندي مباحث درس :

 روش ارائه درس مبحث درس خیتار فیرد

 آنالین آمار و احتمال مهندسیدرس  کلی یمعرف 17/11/1400 1

 آنالین احتمال  24/11/1400 2

mailto:razieh.khodsiani@kntu.ac.ir
mailto:razieh.khodsiani@kntu.ac.ir
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 آنالین (1متغیر تصادفی و انواع آن )قسمت  01/12/1400 3

 آنالین (2متغیر تصادفی و انواع آن )قسمت  08/12/1400 4

 آنالین (3متغیر تصادفی و انواع آن )قسمت  15/12/1400 5

 آنالین (1امیدریاضی )قسمت  22/12/1400 6

 آنالین (2امیدریاضی )قسمت  14/01/1401 7

 آنالین (3امیدریاضی )قسمت  21/01/1401 8

 آنالین (1برخی از توزیع هاي احتمال )قسمت  28/01/1401 9

 آنالین ارزیابی مرحله اول )آزمون میانترم( 04/02/1401 10

 آنالین (2برخی از توزیع هاي احتمال )قسمت  11/02/1401 11

 آنالین (1آمار استنباطی )قسمت  18/02/1401 12

 آنالین (2آمار استنباطی )قسمت  25/02/1401 13

 آنالین (3آمار استنباطی )قسمت  01/03/1401 14

 آنالین (4استنباطی )قسمت آمار  08/03/1401 15

 

  یابی:ارزش

 بارم نمره تاریخ نحوه ارزیابی نوع ارزیابی

 نمره 9 04/02/1401 آزمون تشریحی مرحله اول ارزیابی

 نمره 7 29/03/1401 آزمون تشریحی مرحله دوم ارزیابی

 نمره 4 -- تحویل تمرین هاي تعیین شده در زمان معین تکلیف

 

 دکتر نادر نعمت الهی          انتشارات دانشگاه شیراز آمار و احتماالت مهندسی           نویسنده : .2. جزوه کالس     1 :منابع
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 3 آنالیز ریاضی
 

  m.hosseini@kntu.ac.irایمیل                                                         حسینی دکتر ملیحهمدرس:

 کارشناسیقطع: م                                                                                                          3:تعداد واحد

 هدف درس: 

ا و هلعه دنباله نین مطاهمچ.  که دانشجو تاکنون راجع به انتگرال ریمان آموخته است اشتیل یس و تکمیل مطالبی-آشنایی با انتگرال ریمان

 . سری های توابع از اهداف دیگر این درس است

 

 :نیازهاي علمیپیش

 مبانی آنالیز ریاضی

 

 هاي درسو نحوه ارائه مطالب:سرفصل

جز،   وش جز بهر، انتگرال گیری به (خطی، خاصیت مقایسه ایخاصیت های )اشتیل یس، خواص انتگرال -فصل اول: تعریف انتگرال ریمان

، انتگرال ر های صعودیگرالگیاشتیل یس،  تابع های پله ای به عنوان انتگرالگیر، دستور جمعبندی اویلر، انت-تغییر متغیره در انتگرال ریمان

، قضیه اشتیل یس-انال ریمی الزم و کافی برای وجود انتگرهای باالیی و پایینی، تبدیل انتگرال ریمان اشتیل یس به انتگرال ریمان، شرطها

ز توابع گرال گیری ان، انتاشتیل یس، قضایایی اساسی حساب انتگرال، تغییر متغیر در انتگرال ریما-مقدار میانگین برای انتگرال های ریمان

 (.وستل تدریس می شوداکثر مطالب این قسمت از کتاب آنالیز ریاضی آپ)برداری، منحنی های با طول متناهی 

گرایی ی هماشرط کشی بر  فصل دوم: بحث درباره مسئلهاصلی در زمینه دنباله ها و سری های توابع،  همگرایی نقطه وار و همگرایی یکنواخت،

خت و نواایی یکاشتیل یس، رابطه همگر-یکنواخت،  رابطه همگرایی یکنواخت و پیوستگی،  رابطه همگرایی یکنواخت و انتگرال ریمان

ودین تدریس رلیز ریاضی اکثر مطالب این قسمت از کتاب اصول آنا)وایراشتراس  -آسکولی، قضیه استوت-مشتقگیری، همپیوستگی، قضیه آرزال

 (. می شود

 

 یابی:ارزش

ا س ررع نمره دمجمو امتحان میان ترم، پایان ترم و همچنین کار کالسی که شامل حضور فعال در کالس و حل به موقع تمرین ها می باشد،

 .تشکیل می دهد

mailto:m.hosseini@kntu.ac.ir
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 منابع:

 انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف . آنالیز ریاضی نوشته تام آپوستل، ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده [1]

 اصول آنالیز ریاضی نوشته والتر رودین، ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده، انتشارات علمی و فنی [2]
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 ریاضی مقدماتیآنالیز 

    knourouzi@kntu.ac.ir  :ایمیل                                   کوروش نوروزی  مدرس:

 کارشناسی مقطع:                                              3 :تعداد واحد  

 

 هدف درس:

 آشنایی با آنالیز ریاضی

 

  :نیازهاي علمیپیش

 1ریاضی عمومی  -مبانی ریاضی

 

 هاي درس و نحوه ارائه مطالب:سرفصل

 یرفضاهای متریک(ز -ای متنوع از فضاهای متریکهمثال -فصل اول: فضاهای متریک )تعریف

 ضاهای متریک کامل(ف -کوشیای هدنباله -هایردنبالهز -ها در فضاهای متریکها در فضاهای متریک )همگرایی دنبالهفصل دوم: دنباله

-جموعهم -ضاهای متریک جداشدنیف -ارز توپولوژیکرز و هماهای هممتریک -ای بسته و بازهمجموعه -فصل سوم: توپولوژی فضاهای متریک

 مجموعه کانتور -نقصهای بی

 همبندی -فصل چهارم: فشردگی

 

 یابی: ارزش

 -حضور فعال در کالس درس و کالس حل تمرین

مرین و تکالسی، حل  فتگوهایگشود که توانایی انجام آن را در به موقع تمرین و پروژه )توجه: پروژه تنها از دانشجویانی پذیرفته می ارسال 

 ون پایان ترم به اثبات رسانند( آزم

 آزمون پایان ترم

 

mailto:knourouzi@kntu.ac.ir
mailto:knourouzi@kntu.ac.ir


                                  1400نیم سال دوم  –دروس کارشناسی دانشکده علوم ریاضی 
 

 
 

9 
 

 

 نصیرالدین طوسی منبع: فضاهاي متریک، تالیف: کوروش نوروزي، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه
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 برنامه سازی پیشرفته

                                                                           mrezapour@kntu.ac.ir        :ایمیل                                                             محسن رضاپور                       مدرس:

 کارشناسیمقطع:                                                                                                              3      :تعداد واحد 

 هدف درس:

 مه نویسی پایتون و تکنیکهای الگوریتمی الزم برای تولید برنامه های کاربردیآشنایی با مفاهیم پیشرفته برنا

 :نیازهاي علمیپیش

 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 فصل اول: توابع بازگشتی

 دغامی لگوریتم های جستجوی دودویی و مرتب سازی اا  -فصل دوم: آشنایی با تکنیک تقسیم و حل 

 (Backtrackingفصل سوم: آشنایی با تکنیک عقبگرد ) 

 فصل چهارم: مفاهیم پیشرفته توابع در پایتون

 Error & Exception Handling -فصل پنجم: مدیریت خطاها 

 Iterators and Generatorsفصل ششم: 

 Object-Oriented Programming -فصل هفتم: آشنایی با برنامه نویسی شی گرا 

  Magic Methods; Inheritance; Overriding; Information Hidingفصل هشتم: 

 فصل نهم: آشنایی با لیست پیوندی 

 فصل دهم: صف و پشته

 Numpy; Matplotlib; Pandas -فصل یازدهم: آشنایی مقدماتی با ابزارهای تحلیل داده 

 

  یابی:ارزش

 %40امتحان پایان ترم:  %30امتحان میان ترم: 

 

mailto:mrezapour@kntu.ac.ir
mailto:mrezapour@kntu.ac.ir
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 منابع:

1. Gries, Paul, Jennifer Campbell, and Jason Montojo. Practical programming. An introduction to 

computer science using Python 3.6. Pragmatic Bookshelf, 2017.  

2. Guttag, John V. Introduction to Computation and Programming Using Python: With Application to 

Computational Modeling and Understanding Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشكده رياضيکارشناسی  دروس طرح درس
 

 
 
 

12 
 

 

 بهینه سازی خطی

                                                                      j.koushki@kntu.ac.ir ایمیل :                                                                                     جواد کوشکی        مدرس: 

 کارشناسیمقطع:                                                                                                              3  :تعداد واحد 

 هدف درس:

 روش های بهینه سازی غیرخطیعددی و  تئوریمباحث اساسی آشنایی با 

 

  :نیازهاي علمیپیش

 مبانی ماتریس ها و جبر خطیمرتبط با مباحث 

 مباحث مربتط با آنالیز )مقدماتی(

 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 فصل اول: مقدمات

 فصل دوم: مجموعه ها و توابع محدب

 مسائل نامقیدفصل سوم: روش های تکراری برای 

 فصل چهارم: مسائل کمترین مربعات

 فصل پنجم: برنامه ریزی محدب

 فصل ششم: روش های جریمه ای

 رای بررسی روند حلهفته از شروع کالس ها، یک مربی حل تمرین، ب3یا 2بعد از   در این درس، مطالب به ترتیب فوق تدریس خواهند شد.

رنامه بژه های پروی که بهینه سازی عددی تدریس می شود، معرفی خواهد شد. در فصل هایتمرین و همچنین رفع اشکال، به دانشجویان 

 شود  دانشجویان ارائه می نویسی مرتبط با این درس به
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  یابی:ارزش

 نمره امتحانک هایی که در اختیار حل تمرین قرار میگیرد 3+  نمره 3تا  2کالس های حل تمرین 

 نمره 5  امتحان میان ترم 

 نمره 3پروژه های برنامه نویسی در طول ترم 

 نمره  7تا  6امتحان پایان نوبت 

 :منابع

 برنامه ریزي غیرخطی، نویسنده پرسینی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا  [1]

[2] Bazara, Mokhtar S., Hanid D. Sherali, and C. M. Shetty, Nonlinear Programming, Theory and 

Algorithms, New York: Jon Wiley and Sons, 1993 

 برنامه ریزي خطی و غیرخطی، نویسنده لوئنبرگر، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف [3]
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 بهینه سازی خطی     

                                                             smfatemi@kntu.ac.ir : ایمیل                                                                             مسعود فاطمی: مدرس

  : کارشناسیمقطع                                                                                      3   :واحد تعداد 

 .هینه سازی خطیب های الگوریتم دقیق تحلیل و تجزیه-2.بهینه سازی خطی مسایل و نظریه آشنایی دانشجو با - 1 :هدف درس

اختیاری -ز دروس الزامیاین واحد ا آن. تحلیل و تجزیه ها و الگوریتم توسعه مورد در خود دانشجویان در راستای تقویت شهود به کمک -3

های حل، مالگوریت ریاضی واین دسته از مسایل در دو شاخه مدلسازی . سازی خطی آشنا می کنددوره است که دانشجو را با نظریه بهینه 

 می شود. در ا شاملربررسی می شوند. دامنه وسیعی از مسایل کاربردی در حوزه های تولید، زمانبندی، تشخیص الگو وشبیه سازیهای خطی 

رس برای دث این پیاده سازی در ماشین مورد بررسی قرار می گیرند. مباح این درس این مسایل هم از بعد نظری و هم از بعد عملی و

 دانشجویان علوم کامپیوتر توصیه می شود.

 آشنایی مختصر با مفاهیم جبر خطی و حساب برداری :علمی نیازهايپیش

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه اراسرفصل

 زمان تقریبی مورد نیاز تدریس تقسیم بندي عناوین درس 

 یک جلسه  مفاهیم اولیه و صورت های مختلف مسايل خطي

 یک جلسه مدلسازی رياضي و کاربردها در صنعت

 دو جلسه تبديل صورت های مختلف مسايل به خطي 

 یک جلسه روش ترسیمي در حل مسايل خطي

 یک جلسه مفهوم تحدب و چند وجهي ها

 جلسهدو  گوشه در چند وجهي ها –نقطه فرين  –مفاهیم گره 

 دو جلسه هم ارزی نقاط فرين با جواب های پايه شدني و تباهیدگي

 دو جلسه نمايش چند وجهي و روش فوريه مازکین

 دو جلسه شرايط بهینگي و توسعه الگوريتم سیمپلكس

 یک جلسه پیاده سازی اولیه سیمپلكس

mailto:smfatemi@kntu.ac.ir
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  آزمون میانترم

 دو جلسه قاعده بالند –تباهیدگي و محور گیری 

 دو جلسه و فازیروش د-جواب پايه اولیهتعیین 

 دو جلسه برنامه خطي نامتناهي –بزرگ  -Mروش 

 یک جلسه نظريه دوگان

 دو جلسه قضايای دوگاني و مكملي لنگي

 دو جلسه مسايل چاره ای و لم فارکاس

 دو جلسه سیمپلكس دوگان

 دو جلسه تحلیل حساسیت

 یک جلسه جلسه رفع اشكال

 کتاب درسی:

 مقدمه ای بر بهینه سازی خطي، برتسیماس، ترجمه:  حمید اسمعیلي، دانشگاه همدان 

  ،فصل اول، دانشگاه امیرکبیر 6برنامه ريزی خطي، بازارا، ترجمه: اسماعیل خرم 

 شود.: اعالم می ل تمرينح                                                12-10:30یکشنبه و سه شنبه ساعت  :ساعت کالس

 بصورت درصد از کل نمره با جدول زیر صورت می گیرد. یابی:ارزش

 تدریس حضوري تدریس مجازي مالک ها

 %30 %20 آزمون میانترم

 %50 %30 آزمون پایانترم

 %10 %30 تکالیف و تمرینها

 %10 %20 آزمونکها ) کوییز (

 نمره 20پروژه مازاد بر * نمره  %10 نمره 20* نمره پروژه مازاد بر    %10 پروژه 
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 جبر خطی 

         gmail.com85r.ghaffari@ ایمیل                                                                                  رضوان غفاری      مدرس: 

 کارشناسی                                                                                               مقطع                                                                                                                     3  :تعداد واحد

 هدف درس:

 و کاربردهای آن در علوم و مهندسی ماتریس هاآشنایی با مبانی جبر خطی و 

 

 1ریاضی :نیازهاي علمیپیش

 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 فصل اول: حل دستگاه های معادالت خطی مربعی و غیر مربعی ) سه هفته(

 فصل دوم: ماتریس ها )دو هفته(

 فصل سوم: دترمینان ها )دو هفته(

 عمومی و زیر فضاها )چهار هفته(فصل چهارم: فضاهای برداری 

 فصل پنجم: مقادیر ویژه و بردارهای ویژه )سه هفته(

 فصل ششم: نگاشت های خطی )سه هفته(

 

  یابی:ارزش

 نمره دارد. 2حویل تمرین ها و ارائه آن ها در کالس توسط دانشجویان با توجه به کیفیت ارائه حداکثر ت -1

 نمره دارد. 1یت درکالس لشرکت در پرسش و پاسخ کالسی و فعا -2

 ای میانترم در دو مرحله برگزار می گردد:هآزمون  -3

 نمره( 6صبح ) 8فروردین ساعت  19شامل فصل اول، دوم و سوم در تاریخ  1آزمون     

 نمره( 5صبح ) 8اردیبهشت ساعت  23شامل فصل چهارم  در تاریخ  2آزمون     

mailto:r.ghaffari85@gmail.com
mailto:r.ghaffari85@gmail.com
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 نمره( 6صبح ) 8خرداد ساعت  21در تاریخ  نجم و ششمپآزمون پایان ترم شامل فصل  -4

  منابع:

 ، کتاب جبر خطی پیام نور

 کتاب جبر خطی هافمن
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 رمزنگاری مقدماتی
 

   ha.khodaiemehr@kntu.ac.i :نیکولکترا پست   حسن خدایی مهر :دستاا منا

                                                                                   مقطع کارشناسی                                                                            3حد: وا ادتعد

 

گاری رمزن آن، معرفیبیان اهمیت رمزنگاری در ارتباطات و نقش ریاضیات پیشرفته در توسیع  :آن فهد و درس خالصه

به  . . . وهای رمزنگاری متقارن و نامتقارن، امضای دیجیتال کالسیک و سپس انواع سیستم

ر این دهای الزم ای رمزنگاری مسلط شده و با مثالنحوی که دانشجو بر اصول و مفاهیم پایه

 زمینه آشنا شود. 

 :William Stallings, Cryptography and Network Security [1] :صلیا مرجع

Principles and Practice, 7th Edition, 2017. 

ها، موسسه علمي فرهنگي نص، احسان ملكیان، علي ذاکرالحسیني، امنیت داده [2]

 . 1394چاپ ششم، 

[3] D.R. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, Chapman & 

Hall / CRC; 3nd edition, 2006. 

[4] W. Mao, Modern Cryptography: Theory and Practice, Prentice 

Hall, 2003. 

[5] J. Hoffstein, J. Pipher and J.H. Silverman, An Introduction to 

Mathematical Cryptography, Springer, 2008. 

[6] Jonathan Katz, Yehuda Lindell: “Introduction to Modern 

Cryptography”, Editor: Douglas Stinson, Chapman and Hall/CRC, 

Taylor & Francis Group, 2008. 

[7] Thomas Cover, Joy A. Thomas: “Elements of Information 

Theory”, 2nd Ed. Wiley Series, 2006. 

  :سیدر کمک جعامر

ایر)تمرین و س                   %50 آزمون نهایی:                % 40:متر نمیا نموآز شیابیارز

 %10پروژه به صورت اختیاري:   % 10فعالیت کالسی( :
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 شرح عنوان 

 و رمزنگاري با مرتبط ریاضی مهم هاياهمیت رمزنگاري، تاریخچه،  معرفی سرفصل 1

 هايدرصورت لزوم تدریس و  یادآوري نکات کلیدي ریاضی مورد لزوم نظیر، میدان

 .محاسبه پیچیدگی اعداد، نظریه متناهی،

 

 لی(  و نحوه تحلنیسزار و آف رنظی) مشهور رمز هايرمزنگاري کالسیک، معرفی سیستم 2

 آنها

 

ده کامل، نحوه اندازه گیري امنیت و محرمانگی )با استفا تیقضیه شانون، امن يادآوری 3

 پی و نظریه پیچیدگی(، بررسی انواع امنیتهایی نظیر آنترواز روش

 

 طرفه، توابع کیتوابع  ،یشبه تصادف يمولدها ژهیبه و يرمزنگار يهاهیاول یمعرف 4

 ساز دهیچک

 

متقارن از جمله  يرمزها لیانواع تحل ی(، معرفیانیو جر یمتقارن )قالب يرمزنگار 5

 یقالب يشده به رمزهاحمالت شناخته ریساو  ،یخط ،یتفاضل يهالیتحل

 

و ...(،  CBC ،MAC ،HMACاحراز اصالت ) يساز، انواع کدها دهیمعرفی توابع چک 6

 هلمن-یفید دیامنیت و حمالت محتمل به آنها، پروتکل تبادل کل

 

 و ...(، تحلیل نی، الجمال، رابRSAرمزنگاري کلید عمومی مشهور ) هايسامانه یمعرف 7

 امنیت آنها

 

  و اشنور(، الجمال RSA ریمشهور )نظ یامضاي رقم هايطرح یمعرف 8

هاي رمز کلید هاي بیضوي و سامانههاي متناهی و معرفی خمیادآوري مفاهیم میدان 9

 عمومی مبتنی بر آن

 

  ربروس و ...ک، SSL/TLS ،IPSecهاي رمزنگاري معروف نظیر معرفی پروتکل 10
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 روش های آماری
 

      razieh.khodsiani@kntu.ac.ir ایمیل                                                                           راضیه خودسیانی          مدرس: 

 کارشناسی مقطع:                                                                                                                 3 :تعداد واحد 

 

 هدف درس:

 بررسی و شناخت جوامع آماری، مقایسه دو جامعه آماری، بررسی یک ادعا در مورد یک جامعه

 

 :نیازهاي علمیپیش

 مبانی احتمال

 

 نحوه ارائه مطالب: هاي درس وسرفصل

 ددی(، معرفیهای ع فصل اول: مقدمات و تعاریف: معرفی روش آماری، معرفی آمار، آمار توصیفی )جداول آماری، نمودارهای آماری، شاخص

 آمار استنباطی

بی، خوب )نااری وردگرآفصل دوم: برآورد نقطه ای: روش های برآوردیابی )روش گشتاوری، روش درستنمایی ماکزیمم(، برخی ویژگی های یک بر

 کمترین واریاس(، برآورد نقطه ای پارامترهای دو جامعه

صله ای ز برآورد فااتفاده فصل سوم: برآورد فاصله ای: برآورد فاصله ای برای پارامترهای برخی از توزیع های مهم، مقایسه دو جامعه با اس

 پارامترهای آن ها

 مقدار.-pمقدمات، مراحل انجام یک آزمون آماری، فصل چهارم: آزمون فرض های آماری: تعاریف و 

 SPSSنرم افزار انتخاب شده برای تدریس: 

 

 

 

mailto:razieh.khodsiani@kntu.ac.ir
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 زمانبندي مباحث درس :

 روش ارائه درس مبحث درس خیتار فیرد

 آنالین روش هاي آماريدرس  کلی یمعرف 16/11/1400 1

 آنالین (1آمار توصیفی )قسمت  18/11/1400 2

 آنالین (2توصیفی )قسمت آمار  23/11/1400 3

 آنالین آموزش نرم افزار )بخش اول( 25/11/1400 4

 آنالین آموزش نرم افزار )بخش دوم( 30/11/1400 5

 آنالین (1براورد نقطه اي )قسمت  02/12/1400 6

 آنالین (2براورد نقطه اي )قسمت  07/12/1400 7

 آنالین (3براورد نقطه اي )قسمت  09/12/1400 8

 آنالین رفع اشکال  14/12/1400 9

 آنالین 1حل تمرین  16/12/1400 10

 آنالین ( 1برآورد فاصله اي )قسمت  21/12/1400 11

 آنالین (2برآورد فاصله اي )قسمت  23/12/1400 12

 آنالین (3براورد فاصله اي )قسمت  15/01/1401 13

 آنالین (4براورد فاصله اي )قسمت  20/01/1401 14

 آنالین رفع اشکال  22/01/1401 15

 آنالین 2حل تمرین  27/01/1401 16

  برگزاري ارزیابی مرحله اول )میانترم( 29/01/1401 17

 آنالین (1آزمون فرض هاي آماري )قسمت  05/02/1401 18
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 آنالین (2آزمون فرض هاي آماري )قسمت  10/02/1401 19

 آنالین (3 آزمون فرض هاي آماري )قسمت 12/02/1401 20

 آنالین (4آزمون فرض هاي آماري )قسمت  17/02/1401 21

 آنالین (5آزمون فرض هاي آماري )قسمت  19/02/1401 23

 آنالین رفع اشکال 24/02/1401 23

 آنالین 3حل تمرین  26/02/1401 24

 آنالین آموزش نرم افزار )بخش سوم( 31/02/1401 25

 آنالین )بخش چهارم( آموزش نرم افزار 02/03/1401 26

 آنالین پروژه  07/03/1401 27

 آنالین پروژه  09/03/1401 28

 آنالین رفع اشکال 16/03/1401 29

 

 یابی: ارزش

 بارم نمره تاریخ نحوه ارزیابی نوع ارزیابی

 نمره 6 29/01/1401 آزمون تشریحی مرحله اول ارزیابی

 نمره 8 29/03/1401 آزمون تشریحی مرحله دوم ارزیابی

 نمره 2 -- تحویل تمرین ها در زمان معین و فعالیت در کالس حل تمرین تکلیف

نمره ، تحویل گزارش بصورت  1انتخاب یک موضوع کاربردي :  پروژه

 نمره 3آنالین و شفاهی : 

 نمره 4 31/03/1401
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 منابع:

 جزوه کالس .1

 انتشارات دانشگاه امام رضا  ، بهبودیاندکتر جواد  نویسنده :  ،آمار و احتمال مقدماتی  .2

3. Statistics Principles and Methods, Richard A.Johnson  Gouri K.Bhattacharyya      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشكده رياضيکارشناسی  دروس طرح درس
 

 
 
 

24 
 

 

 ریاضیات مهندسی
 

     olia.engineering@gmail.com      ایمیل                                                                      فاطمه علیا مدرس:

                         مقطع: کارشناسی                                                                                                                                                 3  :تعداد واحد

 

آنالیز مختلط )حساب  ، آشنایی با(PDE):   آشنایی با آنالیز فوریه و استفاده از آن در حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئیهدف درس

 دیفرانسیل و انتگرال توابع مختلط(

 

 (ODE)معادالت دیفرانسیل معمولی  –ریاضی عمومی دو  –ریاضی عمومی یک   :نیازهاي علمیپیش 

 

 هاي درس و نحوه ارائه مطالب:سرفصل

 بخش اول: آنالیز فوریه

 ه پیوست فصل اول:  معرفی سریهای فوریه کلی و  مثلثاتی، بررسی همگرایی آنها،  توسیع تناوبی زوج و فرد توابع قطعه ای

 فصل دوم:  معرفی انتگرال های فوریه و بررسی همگرایی آنها

 صل سوم:  معرفی تبدیل فوریه)فرم مختلط انتگرال فوریه( و قضایای مرتبطف

 ( فکیک متغیرهاعادالت دیفرانسیل جزئی)معادالت گرما، موج و الپالس( به کمک روشهای فوریه)تملیوویل، حل  -فصل چهارم: مسئله اشتورم 

 بخش دوم: آنالیزمختلط

 به ویژه  توابع نمایی و لگاریتم مختلط و آرگومان اصلی آنفصل پنجم: مقدمه ای بر اعداد و توابع مختلط ، 

 یمان دکارتی و قطبی، بررسی توابع تحلیلی و تامر -فصل ششم:  مشتق توابع مختلط ، معادالت کوشی

 ختلطمنتگرال به ار محاسفصل هفتم: انتگرال توابع مختلط ، قضیه و فرمول انتگرال کوشی، سری لوران، انواع نقاط تکین، قضیه مانده ها د

 فصل هشتم: محاسبه انتگرال های حقیقی به کمک روشهای مختلط معرفی شده در فصل هفتم 

 صبح  به جلسات  حل تمرین اختصاص میابد.  12:30الی   10:30پنج شنبه هر هفته ساعت   ■
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 یابی:ارزش

 شامل امتحانات میان ترم، 

 پایان ترم، 

 کوئیزهای مستمر و کالسی، 

 تمرینات تحویلی،  

 فعالیت و مشارکت دانشجویان در کالس میباشد. 

 

 منابع: 

Peter. V. Oneil. Advanced Engineering Mathematics, 7th Edition Cengage(2011) ■  

  [1]ریاضیات مهندسی دکتر عبداهلل شیدفر، دانشگاه علم و صنعت ایران   
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 1ریاضی عمومی 
 

                                 j.koushki@kntu.ac.ir ایمیل                                                                       جواد کوشکیمدرس: 

  کارشناسیمقطع:                                                        3     :تعداد واحد

 

 هدف درس:

  .باشدهای محاسباتی آنالیز ریاضی کالسیک می آشنایی با جنبه هدف اصلی این درس

 

 :نیازهاي علمیپیش

 ریاضیات متوسطه

 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 فصل اول: اعداد مختلط

 فصل دوم: حد و پیوستگی

 پذیری و کاربردهای آنفصل سوم: مشتق

 چهارم: انتگرال معین و نامعینفصل 

 فصل پنجم: انتگرال های ناسره

 فصل ششم:  دنباله و سری

 رای بررسی روند حلبهفته از شروع کالس ها، یک مربی حل تمرین،  3یا  2در این درس، مطالب به ترتیب فوق تدریس خواهند شد. بعد از 

 تمرین و همچنین رفع اشکال، به دانشجویان معرفی خواهد شد. 
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  یابی:ارزش

 ارزشیابی این درس به این صورت خواهد بود که:

 نمره 4نمره + امتحانک هایی که در اختیار دستیار آموزشی قرار می گیرد  3حل تکالیف  

 نمره  7تا  6امتحان میان ترم 

 نمره  7تا 6امتحان پایان نوبت 

 )در صورت حضوری شدن( نمره 3 ونمره )در صورت غیرحضوری بودن(  5های طول ترم امتحانک

 

 منابع:

   ریاضی عمومی استوارت (1

 ریاضی عمومی توماس (2

 ریاضی عمومی سیلورمن (3
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 1ریاضی عمومی         

                _yahoo.com21soori@ ایمیل                                                                                                        زلیخا سوریمدرس: 

 کارشناسیمقطع:                                                                                                                         3تعداد واحد:  

 هدف درس:

  یشود.متاکید بر فهمیدن مفاهیم. برای این منظور،  مباحث به صورت هندسی، عددی و جبری مطرح درک مفهومی حل مساله با 

 

 :نیازهاي علمیپیش

- 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 فصل اول: مشتق 

 فصل دوم: کاربردهای مشتق

 ضایای حساب دیفرانسیلق -فصل سوم: انتگرال معین و نامعین 

 حجم اجسام دوار(-انتگرال )مساحتفصل چهارم:کاربرد 

 فصل پنجم: توابع وارون

 فصل ششم: تکنیک های انتگرال گیری

 ساحت رویه دورانی(م -فصل هفتم: کاربردهای دیگر انتگرال )طول قوس

 فصل هشتم: دنباله های نامتناهی و سری ها

 فصل نهم: اعداد مختلط

 

 190-138حه صف ستورهاي مشتق گیريد -تعریف مشتق 1جلسه  فصل اول

عادله خط مماس و م -شتق ضمنیم -مشتق زنجیري 2جلسه 

 قائم

  210-191صفحه 

-242تمرین هاي مروري صفحه 

247 

 275-254صفحه  ضیه مقدار میانگینق -ضیه رولق-اکسترمم مطلق  3جلسه  
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mailto:soori_21@yahoo.com


                                  1400نیم سال دوم  –دروس کارشناسی دانشکده علوم ریاضی 
 

 
 

29 
 

 

 

 فصل دوم

 288-275صفحه  قعر و عطفت -زمون صعودي و نزولیآ -اکسترمم نسبی 4جلسه 

 303-288صفحه  مایل -افقی -مجانب قائم 5جلسه 

 رسم نمودار 6جلسه

 (341-321بهینه سازي براي مطالعه دانشجو)

 312-303صفحه 

 356-352تمرین هاي مروري 

 384-362صفحه  ضایاي حساب دیفرانسیلق -امعینن -انتگرال معین 7جلسه  فصل سوم

 426-385صفحه  اعده جانشینیق -هاي انتگرالویژگی 8جلسه 

 430-427تمرین هاي مروري 

 443-434صفحه  مساحت 9جلسه  فصل چهارم

 462-443صفحه  حجم اجسام دوار 10جلسه 

--473تمرین هاي مروري 

474 

 513-480صفحه  ابع نماییت -تعریف توابع وارون 11جلسه  فصل پنجم

 534-514 صفحه شتق و انتگرال تابع نماییم -وارون تابع نمایی 12جلسه 

 555-536براي مطالعه بیشتر 

 583-565صفحه  وابع هذلولويت -وارون توابع مثلثاتی 13جلسه 

 595-584صفحه  صورهاي مبهم 14جلسه 

 602-598تمرین هاي مروري

 614-606صفحه  گیري به روش جزء به جزءانتگرال 15جلسه  فصل ششم

 623-615صفحه  انتگرال مثلثاتی 16جلسه 

 631-624صفحه  گیري به روش تغییر متغیر مثلثاتیانتگرال 17جلسه 

 650-632صفحه  انتگرال گیري به روش تجزیه کسرها 18جلسه 

 685-673صفحه  انتگرال ناسره 19جلسه 

تمرین هاي مروري صفحه 
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686-687 

ساحت رویه م -کاربرد دیگر انتگرال)طول منحنی 20جلسه  فصل هفتم

 دورانی(

 710-694صفحه 

 908-882صفحه  معرفی سري هاي خاص –دنباله هاي نامتناهی  21جلسه  فصل هشتم

 927- 911صفحه  ایسه حديمق -قایسهم-آزمون هاي انتگرال 22جلسه 

 943-927صفحه  ریشه-سبتن -آزمون سري متناوب  23جلسه 

 952-944صفحه  مایش سري توانین -همگرایی سري توانی 24جلسه 

 959-953صفحه  گیري از سري توانیگیري و انتگرالمشتق 25 جلسه

 976-959صفحه  دو جمله اي -کلورنم -سري تیلور 26جلسه 

 -------- رمول اویلر و کاربرد آنف -اعداد مختلط 27جلسه  فصل نهم

 -------- ریشه هاي اعداد مختلط 28جلسه 

 صفحات بر اساس کتاب جیمز استورات قسمت اول )جلد اول و دوم( است.گیرد. شماره رفع اشکال پایان هر فصل صورت می

 نمره 3 2و 1میانترم اول از فصل 

 نمره 5 3-5میانترم دوم از فصل 

 نمره 7 6-9پایان ترم از فصل 

 نمره 5 مستمر کالسی
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  یابی:ارزش

 نمره میانترم 8

 نمره(  3میانترم اول فصل اول و دوم )

 نمره(  5) 3-5فصل میانترم دوم 

 6-9نمره پایان ترم از فصل های  7

 نمره فعالیت کالسی 5

 

ت. شامل حل تمرین در نمره مربوط به مباحث پایان ترم اس 2.5نمره فعالیت مربوط به مباحث میانترم  و  2.5نمره فعالیت کالس شامل  5

ت در مباحث در تاالر گفتگو و حتی کوییز و شرک -آخر هر فصلل تمرین های مربوط به ح -رسش و پاسخ در کالس آنالینپ -کالس آنالین

 سوال پرسیدن  و تالش برای درک بهتر مباحث در تاالر گفتگو یا واتساپ.

 منابع

 حساب دیفرانسیل و انتگرال )جیمز استوارت( منبع اصلی [1]

 حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی )ریچارد سیلورمن(  براي یادگیري بیشتر دانشجویان [2]
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 1ریاضی عمومی      

                                                                                                           m.hosseini@kntu.ac.irایمیل                                                                                                 ملیحه حسینیمدرس:

 کارشناسیمقطع:                                                                                                         4: تعداد واحد

 هدف درس:

 . می باشد لی درسآشنایی با اعداد مختلط و همچنین مطالعه دقیق مباحث حد، پیوستگی،  مشتق و انتگرال  توابع حقیقی از اهداف اص

 

  :نیازهاي علمیپیش

 ریاضیات دوره دبیرستان

  

 ئه مطالب:هاي درسو نحوه اراسرفصل

 فصل اول: آشنایی با دستگاه اعداد مختلط، تعریف اعمال جبری روی اعداد مختلط، نمایش قطبی، ریشه اعدا مختلط 

، عکوسستگی تابع مضیه پیوجمله قضیه مقدار میانی، قی پیوستگی از افصل دوم: مطالعه بحث حد و پیوستگی با تاکید استفاده از تعریف، قضای

 توابع معکوس مثلثاتی معرفی همچنین 

 مشتق یمشتق توابع حقیقی، قضایای رول، مقدار میانگین، هوپیتال و تیلور، رفع ابهام در حد، کاربردها: فصل سوم

عریف توابع پس از آن ت ل معین وتوابع لگاریتمی با استفاده از انتگراانتگرال نامعین و روشهای انتگرال گیری، انتگرال معین، تعریف : فصل سوم

 . نمایی و هیپربولیک،  قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، قضیه مقدار میانگین در انتگرال ها

مره ناشد، مجموع مرین ها می بیابی: امتحان میان ترم، پایان ترم و همچنین کار کالسی که شامل حضور فعال در کالس و حل به موقع تارزش

 .درس را تشکیل می دهد
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 منابع:

 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال آپوستل [1]

 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس [2]

 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال دکتر شهشهانی [3]
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 2ریاضی عمومی 
 

         gmail.com85r.ghaffari@ ایمیل                                                                                  رضوان غفاری مدرس: 

 کارشناسی                                                                                               مقطع                                                                                                               3  :تعداد واحد

 هدف درس:

 آشنایی با حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 های درس و نحوه ارائه مطالب:سرفصل

 سه(جل 4فصل اول: بردارها و هندسه فضایی  ) 

 جلسه( 3فصل دوم: توابع برداری و حرکت در فضا )

 جلسه( 7فصل سوم: توابع چند متغیره )

 جلسه( 8فصل چهارم: انتگرال های چندگانه )

 جلسه( 4فصل پنجم: انتگرال گیری در میدان های برداری )

 

  یابی:ارزش

 نمره دارد. 2کیفیت ارائه حداکثر حویل تکالیف و ارائه آن ها در کالس توسط دانشجویان با توجه به ت -1

 نمره دارد. 1رکت در پرسش و پاسخ کالسی و فعالیت درکالس ش -2

 ای میانترم در سه مرحله برگزار می گردد:هآزمون  -3

 نمره( 4صبح ) 8اسفند ماه ساعت  20شامل فصل اول، دوم در تاریخ  1آزمون     

 نمره( 5صبح ) 8ماه ساعت  اردیبهشت 30شامل فصل سوم در تاریخ  2آزمون     

 نمره( 5صبح )  8خرداد ماه ساعت  13شامل فصل چهارم در تاریخ  3آزمون 

 نمره( 3صبح ) 8خرداد ماه ساعت  25زمون پایان ترم شامل فصل پنجم در تاریخ آ -4
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 منابع:

 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد دوم

 جلد دوم و سوم کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال لیتهلد

 کتاب حسابگان استوارت جلد دوم

 جزوه کالسی
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 2ریاضی عمومی     

     olia.calculus@gmail.com      ایمیل                                                                                                       فاطمه علیا مدرس:

                                             مقطع: کارشناسی                                                                                                                                                              3  :تعداد واحد

 

 هندسیو کاربردهاي آن در علوم م هدف درس:   آشنایی با حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چندمتغیره اسکالر و برداري

 

 ریاضی عمومی یک  :نیازهاي علمیپیش 

 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

تاب و  ،  توابع برداري ) خم هاي پارامتري، طول قوس، انحنا،تحلیلی،  رویه هاي درجه دومفصل اول:  بردارها و هندسه 

 دستگاه فرنه(

 فصل دوم:  حد و پیوستگی توابع چند متغیره

تق فصل سوم:  مشتق جزئی توابع چند متغیره ،  مشتق ضمنی، قاعده مشتق  زنجیره اي، دیفرانسیل کامل، گرادیان و مش

 حه مماس و خط قائم بر رویه، کاربردهاي مشتق جزئی) اکسترمم ها و قید الگرانژ (سویی، معادله صف

 فصل چهارم: انتگرال دوگانه، تعویض ترتیب انتگرالگیري، روش تغییر متغیر ) دکارتی و قطبی(

 فصل پنجم: انتگرال خط میدان هاي اسکالر و برداري،  قضیه گرین

 ر میدان برداري،  قضیه استوکسفصل ششم: انتگرال سطح میدان اسکالر، شا

 فصل هفتم: انتگرال سه گانه و تغییر متغیرهاي دکارتی، استوانه اي، کروي، قضیه دیورژانس

 صبح  به جلسات  حل تمرین اختصاص میابد.  10الی   8پنج شنبه هر هفته راس ساعت   ■
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 یابی:ارزش

 ر کالسدشامل امتحانات میان ترم، پایان ترم، کوئیزهاي مستمر و کالسی، تمرینات تحویلی،  فعالیت و مشارکت دانشجویان 

 میباشد. 

 منابع: 

 Robert Alexander Adams, Calculus a complete course (2018, Pearson) ■  

 دکتر علی اکبر عالم زاده یا ترجمه: دکتر محمد علی رضوانی  جلد دومرابرت الکساندر آدامز،. حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 انتشارات فاطمیي. ترجمه: دکتر ارشک حمید قسمت دوم،  نویسنده: جیمز استوارت،ل. حساب دیفرانسیل و انتگرا[1]
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 2ریاضی عمومی      

 

 nkashani@mail.kntu.ac.ir                                                                                               پورکاشانینیلوفر حسینمدرس: 

 قطع: کارشناسیم                                                                                                                  3 :تعداد واحد

 هدف درس:

های انتگرالع شده و به چندمتغیره شرو ریاضی است با تعریف رابطه و تابع های شاخه از بسیاری پایه که انتگرال و دیفرانسیل حساب مبحث

ها. این درس ادامه درس یابد. با توجه به ارتباط عمیق میان حساب دیفرانسیل و انتگرال و توالی آنهای چندگانه خاتمه میای و انتگرالرویه

 های چندگانه خواهد بود.است و شامل مبحث بردارها. توابع برداری و توابع چندمتغیره و انتگرال 1ریاضی عمومی 

باشد و قابلیت الزم جهت سازی میبهینه مدیریتی و  مسایل صنعت، روزمره، امور در بسیاری کاربردهای دارای 2عمومی  ریاضی درس مباحث

و  ضیات مهندسیند ریاایجاد ارتباط میان ریاضیات و زندگی روزمره را دارد و در عین حال آمادگی الزم جهت مواجهه با دروس دیگری مان

 آورد. انشجو فراهم میتوابع مختلط را برای د

 تواندو می آورده تبدس انتگرال و حساب دیفرانسیل مباحث به نسبت کاملی اشراف درس این به مربوط مسائل حل و مفاهیم درک دانشجو با

 دست آورد.ال بههایی مانند حساب دیفرانسیل و انتگردید بهتری از افق درس

 .1ریاضی عمومی  :نیازهاي علمیپیش

 ئه مطالب:درس و نحوه ارا هايسرفصل

های نسبی دو یتهای نسبی دو خط. معادله صفحه. وضعشامل اعمال بین بردارها. زاویه بین دوبردار. معادله خط. وضعیت بردارها فصل اول:

 های نسبی خط و صفحه.صفحه. وضعیت

طول  ابع برداری.گرال توگی توابع برداری. مشتق و انتشامل تعریف توابع برداری. دامنه توابع برداری. حدوپیوست توابع برداریفصل دوم: 

دستگاه  شعاع انحنا. های شتاب. دایره وقوس منحنی. طول قوس به عنوان پارامتر. بردار یکه مماس. انحنا و بردار قائم اصلی و مضاعف مولفه

 کنج فرنه. دایره بوسان و تاب منحنی.

 تعریف رویه. شامل معرفی مختصری از دایره. بیضی. هذلولی. خطوط مماس بر مقاطع مخروطی. هامقاطع مخروطي و رويهفصل سوم: 

 ارد.های درجه دوم غیراستاندگون. هذلولیگون. مخروط سهمیگون. سهمیگون هذلولوی. رویههای درجه دوم. کره. بیضیها. رویهاستوانه

پذیری مشتق قات مراتب باالتر.وستگی توابع چندمتغیره. مشتقات جزئی. مشتها. حدو پیشامل معرفی رویه توابع چندمتغیرهفصل چهارم: 

گیری ضمنی. گرادیان. مشتق سویی. صفحات مماس و قائم بر ای. مشتقپذیری توابع چندمتغیره. دیفرانسیل کل. قاعده زنجیرهو دیفرانسیل

 متغیره. های مشروط. روش الگرانژ و قضیه تیلور برای توابع دوکسترممهای نسبی. اک.  اکسترممها. دیورژانس. کرل و کاربرد آن در فیزیرویه
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های محاسبه انتگرال دوگانه. تغییرمتغیر در گیری دوگانه. روششامل انتگرال های چندگانه و آنالیز برداریانتگرالفصل پنجم: 

ای گانه در مختصات استوانهگانه. انتگرال سه. انتگرال سهگیری در مختصات قطبیگیری. انتگرالگرالگیری دوگانه. تغییر ترتیب انتانتگرال

دار. انتگرال ها. انتگرال سطح. سطوح جهتالخط. قضیه گرین. محاسبه سطح. سطح پارامتری و مساحت آن)مختصات کروی(. انتگرال منحنی

 ضیه استوکس.قهای برداری. محاسبه شار. قضیه دیورژانس و سطح میدان

  یابی:ارزش

 جویان عزیز دقت فرمایید دانش

 : زمان بارگذاري تمرینات اهمیت ویژه دارد.نکته

 بارگذاری به موقع تمرینات    -1

 ارائه حل تمرین  شفاهی در کالس -2

 چرک نویس ها و جزوه نویسی  -3

  های امتیازی ارائه سوال -4

 آزمون میانترم و پایانترم -5

 منابع:

 اکبر عالم زاده.و هندسه تحلیلی تالیف ریچارد سیلورمن. ترجمه علیحساب دیفرانسیل و انتگرال  – [1]

 ده.اکبر عالم زاحساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف لوییس لیتهلد. ترجمه علی – [2]

 می.حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف جورج توماس و راس فینی. ترجمه مهدي بهزاد و سیامک کاظ – [3]

 یا محمدعلی رضوانی. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف آدامز. ترجمه سیاوش شهشهانی – [4]
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 2ریاضی عمومی 

 

.                                                                             malek@kntu.ac.ir ایمیل :                                                                   .فرشته ملکمدرس: 

 مقطع: کارشناسی                                                                    4   :تعداد واحد 

 

 هدف درس:

ازه همگرایی ای توانی و بنباله  و سری، و روشهای بررسی همگرایی آنها و تعریف سریهآشنایی با د -انتگرالهای ناسره و آزمونهای همگرایی آنها

تغیره حقیقی و م-2تعریف توابع  –ان مشخصه های الزم و کافی برای شناسایی خمها خم، و تاب و انحنای آنها بعنو تعریف -هندسه تحلیلی–

 آشنایی با برخی رویه های خاص و سپس تعریف حد، پیوستگی، مشتقات جزیی و مشتق سویی برای آنها.

 

 :نیازهاي علمیپیش

 1ریاضیات عمومی 

 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 جلسه 6 -ناسرهفصل اول: انتگرال های 

 جلسه 6-فصل دوم: دنباله و سری

 جلسه 2-فصل سوم: هندسه تحلیلی

 جلسه 5فصل چهارم:خمها: 

 جلسه 8-فصل پنجم: توابع دو متغیره

............................................. 
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یک  4ل در پایان فص -ل سوم امتحان میانترمدر پایان فص -امتحان 1وم ددر طول فصل  -امتحان 1در طول فصل اول  یابی:ارزش

 دو امتحان که آخرین اش امتحان پایانترم خواهد بود. 5ر طول فصل د -امتحان

 ده است.نمره نهایی دانشجو حاصل جمع نمرات آزمونهای کتبی و تمریناتی است که در طول درس انجام دا

 منابع:

 حساب دیفرانسیل و انتگرال ،  مارون [1]

 حساب دیفرانسیل و انتگرال،  توماس [2]

 حساب دیفرانسیل و انتگرال، سیلورمن [3]
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 2ریاضی عمومی      

            aghigh@kntu.ac.ir ايمیل                                                                                        کمال عقیقمدرس: 

 مقطع: کارشناسي                                                                                           3    :تعداد واحد

  مي باشد. و کاربرد های آن  ايي کامل با توابع برداری و چند متغیرهآشن هدف درس:

  1 رياضي :نیازهای علمي پیش

 های درس: سرفصل

معادالت  -جه دورويه های در -صفحه ومعادالت خط  -قطبي -مختصات )دکارتي، کروی و استوانه ایفصل اول: 

 ....(جبر خطي و  -پارامتری

 توابع برداری ) تعاريف، حد و پیوستگي، مشتق و انتگرال ، کنج فرته و مطالب مربوطه(فصل دوم: 

 چند متغیره )تعاريف، حد و پیوستگي، مشتق و کاربردهای آن(فصل سوم: توابع 

 فصل چهارم: انتگرالهای چندگانه و کاربردهای آنها

 کاربردهای آنهافصل پنجم: انتگرالهای منحني الخط و سطح و 

  ضمیمه: سری های عددی و سری تواني

 نحوه ارائه مطالب

لذا . ری می شودیعنی کلیه مباحث درسی از قبل آماده و در سامانه بارگذاارایه خواهد شد. س این درس بصورت کالس معکوکالس های 

 جلسه ه و درلعه کرد، درس جلسه بعد را مطاشده استاعالم  "همزمان که زمان برگزاری  آن قبال دانشجویان عزیز قبل از هر جلسه درسی

 .واهد شدخ. بدیهی است از کالسهای همزمان برای حل تمرین و مرور درس نیز استفاده رفع اشکال خواهند نمودآنالین همزمان 

تی انجام م شده بایسای اعالهتاریخ کلیه تمرینات و آزمون ها و پروژه ها در سامانه بارگذاری شده یا می شود که دانشجویان گرامی یا قبل از 

 دهند و بارگزاری کنند.
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  ارزشیابی:

رات ما مجموع نمهایی شبرگزار خواهد شد که نمره ن همزمان هر هفته امتحان آنالین "نحوه ارزیابی این درس به این صورت است که تقریبا

ر دیان ترم که رم و یا پاتمی باشد و امتحانی بصورت میان به همراه نمرات حل تمرین و پروژه ها در طول ترم از امتحانات همزمان اخذ شده 

 .آموزش سنتی معمول است نخواهد بود

 

 منابع

آپوستل 2و1رياضي عمومي  -1  

Tom, M.Apostol; Calculus with an Introduction to Linear algebra 

آدامز 2و1رياضي عمومي  -2  

Robert A.Adams; Calculus: Acomplete cource 

لیتهلد 2و1رياضي عمومي  -3  

Louis Leithold; calculus with Analytic Geometry 

توماس 2و1رياضي عمومي   -4  

Tomas Calculus  

رياضي عمومي سیلورمن  -5  

Richard A.Silverman; Model Calculus and Analytic Geometry 

رياضي استیوارد -6  

James Steward' Calculus 

 کتاب ها و منابع مرجع داخلي

حساب ديفرانسیل و انتگرال، سیاوش شهشهاني، انتشارات فاطمي -1  

 حساب ديفرانسیل و انتگرال، علي باباخاني، غالمرضا حشمتي، احمد فیض، انتشارات دانشگاه تهران -2
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 گراف
 

                             ghorbani@kntu.ac.irایمیل:                ابراهیم قربانیمدرس: 

 مقطع: کارشناسی                       3: تعداد واحد 

 هدف درس:

ضیات و علوم ریا یگردنظریه مدرن گراف ها با تأکید بر کاربردهای این نظریه و ارتباط آن با شاخه های  آشنایی باهدف اصلی این درس 

ظریه، به برخی کاربردهای در این ن ای نظریه گراف و همچنین قضایای اصلی و ابتداییضمن آشنایی با مفاهیم پایهاست. در این درس  کامپیوتر

 مهم نیز پرداخته شده و ارتباط این نظریه با شاخه های دیگر علوم ریاضی مورد تأکید قرار می گیرد.

 

 :نیازهاي علمیپیش

 مبانی ترکیبیات 

 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 و بیان مختلف های روش بر تأکید با ساده و متقارن دار، جهت های گراف معرفی و گراف مجرد تعریف فصل اول )مفاهیم مقدماتی(: ارائه

رگراف، هم ریختی، زیمفهوم  ..(،ا یا .هتفـاوتهای آن ها، ارائه ارتباط با روابط و ماتریس ها )با ارائه مثال مناسب با نظر استاد مثال از نظر شبکه 

های  گراف ی خاص نظیرریختی گرافها، ارائه مفاهیم اصلی نظیر درجه، دنباله درجه ای، مسیر، تور، گشت، دور و گراف ها یکریختی و خود

 کامل، گراف های دوبخشی، گراف های چند بخشی کامل، گراف پیترسن و نظایر آن.

رأس  یال برشی و یمخت گسترنده، همبندی، گراف های همبند و اهمیت آنها، مفاهدرخت و جنگل و درها(: فصل دوم )همبندی و درخت

و  Mengerیه منگر برش مینیمم، قض برشی، تعریف درجه همبندی یالی و رأسی و ارتباط آنها ،شبکه ها و شارها، مسأله شار ماکسیمم و

 رابطه آن با 

 .ینیممم برش -ماکسیمم شار قضیه با آن ارتباط ماکسیمم، قضیه هال، تطابق ألهمس و ها گراف در تطابق ها و قضیه هال(:فصل سوم )تطابق 

رد گروشنده دوره فرتباط آن با مسأله اهای هامیلتونی و  اهمـیت مسأله گراف های اویلری،(: گرافهای اویلری و هامیلتونیفصل چهارم )گراف

(TSP.) 

 بحث در مورد قضیه چهار رنگ وراتوسکی،ک قضیه مسطح، فرمول اویلر و بیانهای گراف بر ایهای مسطح(: مقدمهفصل پنجم )گراف

 هآن قضیه ویزینگ و قضیه بروکس و اثبات الگوریتمیبیان  مربوطه، مفاهیم و یالی و رأسی آمیزیها(: رنگآمیزی گراففصل ششم )رنگ
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 ، ٪34هاي تحویلی حل تمرین یابی:ارزش

 ،٪33ترم  آزمون میان

 ٪33ترم نآزمون پایا 

 

 منابع:

1- Bondy J.A. and D.S.R. Murty, Graph Theory with Applications. North Holland,  New York (1976) 

 

West Douglas B., Introduction to graph theory, Prentice Hall Inc., Upper Saddle -2 ed.,  nd2River, NJ, 

2001.  

 

 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان        دکتر احمد پارسیان نویسنده:ریاضی            مبانی آمار     [3]
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 مبانی احتمال

 

                             malekzadeh@kntu.ac.ir ایمیل:                                                                                  زاده.احد ملکمدرس: 

 مقطع: کارشناسی                                                                                                3 :تعداد واحد

 هدف درس:

 و مبانی علم آمار مفاهیم اولیه و اصولآشنایی با 

 

 :نیازهاي علمیپیش

 ندارد

 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 فصل اول: مقدمات و تعاریف علم آمار

 فصل دوم: آمار توصیفی داده خام

 فصل سوم: آمار توصیفی داده هاي طبقه بندي شده

 فصل چهارم: احتمال

 

  یابی:ارزش

 نمره را شامل می شود. 5الی  4میان ترم از دو فصل ابتدایی و 

 نمره 4نمره فعالیت کالسی و حضورو غیاب جمعا 

 مابقی امتحان پایان ترم خواهد بود.
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 منابع:

 (. آمار و احتمال مقدماتی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.1394بهبودیان، جواد )  [1]

 (. آمار و احتماالت مهندسی. انتشارات شرح1397نعمت اللهی، نادر )  [2]
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 مبانی آنالیز عددی
 3: حدوا ادتعد      محمد مسجدجامعی :دستاا منا 

 

 دوم لسانیم ،1400-1401 تحصیلی لسا

 mathdep@kntu.ac.ir :نیکولکترا پست ریاضی هنشکددا

-15.30ه شنبه س-یکشنبه :یسرتد نماز

17 

 1آنالیز ریاضیپیش نیاز: 

 :درس نشناسارکا

 تلفن:         mmjamei@kntu.ac.ir  :نیکولکترا پست

 

یری، گنتگرال اتحلیل الگوریتم های عددی برای حل مسایلی چون یافتن بهترین تقریب،  علم طراحی و عددیآنالیز  درس: فهد

ا بنایی مشتق گیری، حل دستگاههای معادالت خطی و غیر خطی، معادالت دیفرانسیل است. در این درس هدف آش

 آن ها می باشد. همگرایی الگوریتم ها و تحلیلبرخی از این 

به رای محاسروش های عددی باعداد،  خطاها و نمایش ممیز شناور، بحث درسری تیلورو مروری بر مقدمات ریاضی  :درس خالصه

ل عددی ح، حل دستگاه های معادالت خطی، مشتق گیری و انتگرال گیری عددی، درونیابی، ریشه توابع غیر خطی

 دیفرانسیل معمولی.معادالت 

 % 10سایر:                   درصد 45 آزمون نهایی:          درصد 45  متر نمیا نموآز شیابیارز

 

 

 : گرفت هداخو ارقر بحث ردمو سکال در هفته هر که مطالبی

 شرح عنوان هفته

 فزارهایامقدمه ای بر نرم  کوچک،-oبزرگ و-Oمفهوم: سری تیلور و مروری بر مقدمات ریاضی 1

 ریاضی
 

  اثر خطا بر نتایج عددی، انتشار خطا، خطای حذف: خطاها و نمایش ممیز شناور 2

  محاسبات کامپیوتری در نمایش ممیز شناور: خطاها و نمایش ممیز شناور 3

  شامل روش دوبخشی، روش نیوتن: روش های عددی برای محاسبه ریشه توابع غیر خطی 4

ت نگاش یهروش نابجایی و تحلیل همگرایی آن ها. قض: محاسبه ریشه توابع غیر خطیروش های عددی برای  5

 و تحلیل همگرایی آن روش تکرار ساده انقباضی،
 

  1آزمون نیم ترم -حل تمرین 6

  دیده رانگپقضیه خطای درونیابی، شامل درونیابی الگرانژ،  ،ی هاا درونیابی توسط چند جمله:درونیابی 7
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  تفاضالت پیشرو و پسرو نیوتن  تفاضالت تقسیم شده نیوتن، تخمین خطا، :درونیابی 8

  ریچاردسون. درونیابی هرمیت و تحلیل خطای آن ها برونیابی :درونیابی 9

  2 آزمون نیم ترم-حل تمرین 10

  ی، روش سیمپسونا شامل روش ذوزنقه ؛روش های نیوتن کاتس: مشتق گیری و انتگرال گیری عددی 11

ل وابع شامانتگرال گیری از ت روش های انتگرال گیری به روش گاوس،: مشتق گیری و انتگرال گیری عددی 12

 نقاط تکین
 

  هاوشرانتگرال گیری به روش های نقطه میانی، تحلیل خطای این : مشتق گیری و انتگرال گیری عددی 13

  محورگیری جزییبدون محور گیری و با LU  تجزیه: ل دستگاه های معادالت خطیح 14

  تجزیه چولسکی برای ماتریس های متقارن و معین مثبت: ل دستگاه های معادالت خطیح 15

  ی صریح کوتا رانگ – تیلورروشهای : ی اول با شرط اولیه عددی معادالت دیفرانسیل مرتبه حل 16

  حل تمرینات مروری 17

  نهایی نموآز 

 

 منابع:

 

     1- D. Kincaid and W. Cheney, Numerical Analysis, Cole Publishing Company, 1990. 

-2  Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis, Boston, USA, 2011. 

 

  1392.. ا. بابلیان، مبانی آنالیز عددی، انتشارات فاطمی، چاپ اول،3

 ..1396رم،چها، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ 1. ا. کرایه چیان، آنالیز عددی4
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 عددی مبانی آنالیز     

 3: حدوا ادتعد      فریده قریشی :دستاا منا 

 

 دوم لسانیم ،1400-1401 تحصیلی لسا

 mathdep@kntu.ac.ir :نیکولکترا پست ریاضی هنشکددا

 10.30-9شنبه  دو-شنبه :یسرتد نماز

 1آنالیز ریاضیپیش نیاز: 

 :درس نشناسارکا

 تلفن:         ghoreishif@kntu.ac.ir  :نیکولکترا پست
 

گیری،  نتگرالعلم طراحی وتحلیل الگوریتم های عددی برای حل مسایلی چون یافتن بهترین تقریب، ا عددیآنالیز  درس: فهد

ا بنایی مشتق گیری، حل دستگاههای معادالت خطی و غیر خطی، معادالت دیفرانسیل است. در این درس هدف آش

 آن ها می باشد. همگرایی برخی از این الگوریتم ها و تحلیل

ه رای محاسبروش های عددی باعداد،  خطاها و نمایش ممیز شناور، بحث درسری تیلورو بر مقدمات ریاضی مروری  :درس خالصه

ل عددی ح، حل دستگاه های معادالت خطی، مشتق گیری و انتگرال گیری عددی، درونیابی، ریشه توابع غیر خطی

 معادالت دیفرانسیل معمولی.

 % 10سایر:                   %30 آزمون نهایی:                % 60متر نمیا نموآز شیابیارز

 

 

 : گرفت هداخو ارقر بحث ردمو سکال در هفته هر که مطالبی

 شرح عنوان هفته

 فزارهایامقدمه ای بر نرم  کوچک،-oبزرگ و-Oمفهوم :سری تیلور و مروری بر مقدمات ریاضی 1

 ریاضی
 

  نتایج عددی، انتشار خطا، خطای حذفاثر خطا بر : خطاها و نمایش ممیز شناور 2

  محاسبات کامپیوتری در نمایش ممیز شناور: خطاها و نمایش ممیز شناور 3

  شامل روش دوبخشی، روش نیوتن: روش های عددی برای محاسبه ریشه توابع غیر خطی 4

شت نگا هها. قضی روش نابجایی و تحلیل همگرایی آن: روش های عددی برای محاسبه ریشه توابع غیر خطی 5

 و تحلیل همگرایی آن روش تکرار ساده انقباضی،
 

  1 آزمون نیم ترم-حل تمرین 6

  دیده رانگپقضیه خطای درونیابی، شامل درونیابی الگرانژ،  ،ی هاا درونیابی توسط چند جمله:درونیابی 7

  تفاضالت پیشرو و پسرو نیوتن  تفاضالت تقسیم شده نیوتن، تخمین خطا، :درونیابی 8
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  ریچاردسون. درونیابی هرمیت و تحلیل خطای آن ها برونیابی :درونیابی 9

  2 آزمون نیم ترم-حل تمرین 10

  سیمپسونروش ی، ا شامل روش ذوزنقه ؛روش های نیوتن کاتس: مشتق گیری و انتگرال گیری عددی 11

ل وابع شامانتگرال گیری از ت روش های انتگرال گیری به روش گاوس،: مشتق گیری و انتگرال گیری عددی 12

 نقاط تکین
 

  هاوشرانتگرال گیری به روش های نقطه میانی، تحلیل خطای این : مشتق گیری و انتگرال گیری عددی 13

  بدون محور گیری و با محورگیری جزییLU  تجزیه: ل دستگاه های معادالت خطیح 14

  تجزیه چولسکی برای ماتریس های متقارن و معین مثبت: های معادالت خطیل دستگاه ح 15

  ی صریح کوتا رانگ – تیلورروشهای : ی اول با شرط اولیه عددی معادالت دیفرانسیل مرتبه حل 16

  حل تمرینات مروری 17

  نهایی نموآز 

 

 منابع:

 

     1- D. Kincaid and W. Cheney, Numerical Analysis, Cole Publishing Company, 1990. 

-2  Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis, Boston, USA, 2011. 

 

  1392.. ا. بابلیان، مبانی آنالیز عددی، انتشارات فاطمی، چاپ اول،2

 ..1396رم،چها، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ 1. ا. کرایه چیان، آنالیز عددی3
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 مبانی ترکیبیات
 

                             ghorbani@kntu.ac.irایمیل:                ابراهیم قربانیمدرس: 

 مقطع: کارشناسی                       3: تعداد واحد 

 هدف درس:

 که دانشجو نحوی هب است گسسته ریاضیات و ترکیبیات در ایپایه و اصلی مفاهیم با دانشجو نمودن آشنا درس این اصلی هدف

 اصلی برخی مسائل با و شده آشنا دارد وجود ترکیبیات حوزه در که اصلی هایانگیزه و کاربردها با مفاهیم این با آشنایی عین در

 .نماید برخورد نیز آن

 -- :نیازهاي علمیپیش

 ئه مطالب:و نحوه اراهاي درس سرفصل

عدم  و شمول اصل ای،دوجمله ضرایب و هاترکیب و هاتبدیل کبوتری، النه اصل اصلی، مفاهیم فصل اول )اصول شمارش(: 

 .مولد توابع بازگشتی، روابط شمول،

 در آن کاربردهای بر یدتأک با گراف مفهوم ها، معرفیآن بر مبتنی های مدل و هاها(: گرافای بر نظریه گراففصل دوم )مقدمه

 کامل، هایگراف نظیر هافگرا یاصل انواع ای،درجه دنباله درجه، مسیر، دور، نظیر گراف نظریه اصلی سازی، مفاهیممدل

،  ماکسیم و کامل هایتطابق ها،تتورنمن و ار دجهت هایگراف و هامیلتونی و اویلری هایگراف دوبخشی، هایگراف ها،درخت

 ها گراف آمیزیرنگ

 با اصلی مفاهیم و تعریف اب آشنایی متناهی، هایهندسه و هاطرح التین، هایفصل سوم )ساختارهای مهم ترکیبیاتی(:  مربع 

های های ترکیبیاتی، صفحه فانو و مثالطرح  ها،گراف نظیر درس، این در شده طرح قبلی مفاهیم با مفاهیم این ارتباط بر تأکید

  یپ هالفیل قضیه التین، های مربع در کاربرد و مثال ارائه و(SDR) متمایز  نمایندگی هایسیستم مفهوم مهم،

 

 یابی:ارزش

 ، ٪34های تحویلی حل تمرین 

 ،٪33ترم  آزمون میان

 ٪33ترم نآزمون پایا 
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 منابع:

1- I. Anderson, A first course in combinatorial mathematics, second ed., Oxford Applied 

Mathematics and Computing Science Series, The Clarendon Press Oxford University Press, New 

York, 1989. 

2- .2018edition, McGraw Hill, New York,  th8K. H. Rosen, Discrete Mathematics and Applications,   
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 مبانی جبر
 

                             nikmehr@kntu.ac.ir ایمیل                                                                                                   .نیک مهرمدرس: 

 مقطع: کارشناسی                                                                                                       3 :تعداد واحد

 هدف درس:آشنایی با مبانی جبر

 

 مبانی ریاضی:نیازهاي علمیپیش

 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 کالین 4گروه -مرکز ساز گروه -روه ماتریسی خاص و عامگ -روه جایگشتیگ-یر گروهز-فصل اول: گروه 

 -سمتیگروه خارج ق-لزیرگروه نرما-قضیه الگرانژ–همرده ها -گروه مرتبه عنصر و -وم: گروه دوريفصل د

 روهحاصل ضرب مستقیم گ -ضیه کیلیق-ضایاي ایزومورفیسمق-فصل سوم: همومورفیسم

 

  یابی:ارزش

 کوییزکالسی و نمره  4نمره میان ترم و پایان ترم + 16

 

 منابع:

 کتاب فرالی [1]

 هراشتاینکتاب  [2]

 

mailto:nikmehr@kntu.ac.ir
mailto:nikmehr@kntu.ac.ir
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 مبانی نظریه محاسبه

                         jowhari@kntu.ac.ir ایمیل                                                                                         حسین جوهری               مدرس: 

 کارشناسیمقطع:                                                                                                     3               :تعداد واحد 

 هدف درس:

ث ی با مبحها( و ماشینهای محاسباتی در سطوح مختلف. آشنایتبیین رابطه بین زبان )مجموعه .آشنایی با ابعاد نظری محاسبات و الگوریتمها

 تصمیم پذیری در ریاضیات و علوم کامپیوتر. 

 :نیازهاي علمیپیش

 مبانی ریاضی )برای دانشجویان رشته ریاضیات و کابردها(

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 فصل اول: زبانهای منظم و ماشینهای متناهی

 فصل دوم: زبانهای مستقل از متن، رابطه گرامر و زبان

 ای و زبانهای مستقل از متنشینهای پشتهفصل سوم: ما

 فصل چهارم: ماشین تورینگ 

 تصمیم پذیری فصل پنجم: مسئله تصمیم پذیری و شبه

یلرها، ویسی، کامپانرنامه بدر صورتیکه مجال آن پیش آید، عالوه بر فصول ذکر شده، مطالبی اضافی )مانند رابطه زبانهای انسانی و زبانهای 

 گیرد.جهت آشنایی عمومی دانشجویان مورد بحث قرار میقضیه گودل و غیره( 

  یابی:ارزش

تکالیف  سازی ندارد. ارزیابی عملکرد دانشجویان بر اساسباشد و آزمونهای تجربی مانند انجام پروژه و پیادهاین درس یک درس صرفا نظری می

 باشد. پایانترم می در طول ترم )هر فصل یک سری تکلیف(، فعالیت در کالس، امتحان میانترم و

 منابع:

Michael Sipser, Introduction to the theory of computation, Thomson Course Technology, 2006  

 

 

mailto:jowhari@kntu.ac.ir
mailto:jowhari@kntu.ac.ir
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 معادالت دیفرانسیل

                                                      m_mirghafori@yahoo.com ایمیل                                                 سیده مریم میرغفوریمدرس: 

 کارشناسیمقطع:                                                                    3   :تعداد واحد

 روش های حل آن ها آشنایی با معادالت دیفرانسیل وهدف درس: 

 ریاضی عمومی :نیازهاي علمیپیش

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول

 : ماهیت معادالت دیفرانسیل و طبقه بندی آنها1

 : معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن 2

 : معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن3

 نی ها و دسته منحنی های متعامد : دسته منح4

 : معادله دیفرانسیل کامل5

 :عامل انتگرال ساز6

  : معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن7

 فصل دوم: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم 

 yیا   x : معادله دیفرانسیل مرتبه دوم حالت خاص فاقد 1

 همگن  :معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت2

 اویلر-: معادله دیفرانسیل کشی3

 : معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی غیر همگن ) تغییر متغیر(4

 : روش ضرایب ثابت) ضرایب نامعین( 5

 فصل سوم: حل معادله دیفرانسیل به روش سري ها

 : سری توانی1

mailto:m_mirghafori@yahoo.com
mailto:m_mirghafori@yahoo.com
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 : نقاط معمولی ومنفرد وجواب های سری معادالت دیفرانسیل2

 منظم معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم: نقاط منفرد 3

  : حالتی که معادله شاخص دارای ریشه های برابر است4

 توابع بسل وخواص آنفصل چهارم: 

 دستگاه معادالت دیفرانسیلپنجم:  فصل 

 فصل ششم: تبدیالت الپالس

 : تبدیل الپالس 1

 : خواص تبدیل الپالس2

 : معکوس  تبدیل الپالس3

 دیفرانسیل به روش الپالس: حل معادله 4

 : تبدیل الپالس برخی توابع5

  یابی:ارزش

 ( 6آزمون میان ترم اول، شامل مباحث فصل اول و دوم )نمره 

  (6آزمون میان ترم دوم، شامل مباحث فصل سوم و چهارم و پنجم )نمره 

 ( 3تمرینات و فعالیت های کالسی در طول ترم )نمره 

 ( 5آزمون پایانی شامل فصل ششم )نمره 

و در محل مشخص  vcایت سهفته زمان خواهندد داشت تا در  1: تمریناتی که در پایان هر جلسه کالسی به دانشجویان ارائه می شود تا 1تذکر

 شده آپلود گردند. 

ایانی او نمره پ 20به ازاد منمره، تمرین یا فعالیت کالسی داشته باشد این نمره به صورت نمره 3: در صورتی که دانشجویی بیش از سقف 2تذکر 

 افزوده خواهد شد.

 منابع:

 معادالت دیفرانسیل، بویس، ترجمه دکتر عالم زاده انتشارات علمی و فنی .1

 معادالت دیفرانسیل، دکتر نیکوکار، انتشارات آزاده .2

 معادالت دیفرانسیل و کاربرد آن ها، دکتر کرایه چیان، انتشارات فردوسی مشهد .3
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 معادالت دیفرانسیل     

  mmjamei@mail.kntu.ac.irایمیل: (   /mmjameihttps://wp.kntu.ac.irمحمد مسجدجامعی )صفحه شخصی:  مدرس:

 مقطع: کارشناسی            3 :تعداد واحد

 هدف درس:

 اعی.های فیزیکی، زیستی و اجتمهای ریاضی سیستمتأکید بر مدلسازی و مطالعه مدل

 دالت مرتبه دوم.های تحلیلی به ویژه معامطالعه معادالت دیفرانسیل با استفاده از روش

 :نیازهاي علمیپیش

 نیاز یا همزمان(( )پیش2ریاضی عمومی )

 ئه مطالب:و نحوه ارا هاي درسسرفصل

؛ انواع نسیلدیفرا معادله تشکیل؛ دیفرانسیل معادله بجوا یکتایی و وجود مسألهبندی معادالت دیفرانسیل؛ )تقسیم مقدمات و تعاریففصل اول: 

 های معادله دیفرانسیل(جواب

 ها های حل آنو روش اول مرتبه دیفرانسیل معادالتفصل دوم: 

 هاهای حل آنو روش باالتر و دوم مرتبه معادالتفصل سوم: 

 الپالس تبدیلفصل چهارم: 

 خطی دیفرانسیل معادالت دستگاه حلفصل پنجم: 

 هاسری کمک به دوم مرتبه دیفرانسیل معادالت حلفصل ششم: 

گی گیرد تا با آمادهای مجازی در اختیار دانشجو قرار میقبل از شروع هر فصل فایل جزوه تهیه شده از طریق سامانه آموزش نحوه تدريس:

الصه ارسال خیم آن جلسه را بصورت ود از مفاهشود تا دریافت خقبلی در کالس حاضر شوند. در بعضی جلسات مشخص از دانشجو خواسته می

ها را در سامانه بارگذاری رود دانشجو در موعد مقرر پاسخشود و انتظار میهای متناسبی در نظرگرفته مینماید. برای مطالب هر هفته تمرین

 هایش بشود. باهات احتمالی در پاسخاشت گیرد تا دانشجو متوجهار میها بر روی سایت قرکند. در نهایت، پس از موعد مقرر پاسخ تمرین

 15تا  13.30سه شنبه ساعت  –یکشنبه  ساعت کالس اصلي:

ر نظر دتمرین و رفع اشکال  با هماهنگی با دانشجویان کالس درس یک روز در هفته به مدت یک ساعت برای حل های حل تمرين:کالس

 گرفته خواهد شد.

 

https://wp.kntu.ac.ir/
https://wp.kntu.ac.ir/
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  استاد: وراه ارتباطي دانشجو 

   (vc.kntu.ac.ir)های مجازی سامانه آموزش

   از طریق آدرس ایمیل اعالم شده

  یابی:ارزش

 ؛شفاهی صورت به، پرسش و پاسخ  آنالین درس کالس در دانشجو حضورشود: ارزشیابی بصورت مستمر انجام می

 (؛درسی های تکلیف) سواالت به دادن پاسخ برای هفته یک زمان مدت در نظرگرفتن و تمرین تعریف

 ... و کوتاه جواب تشریحی، تستی، صورت به ترم طول در کوتاه کوئیزهای برگزاری

 .کنداری جلساتی مشخص در طول ترم در سامانه بارگذ پایان در را مطرح شده سواالتپاسخ  و درس، از خود برداشت دانشجو هر

 ن نهایی س، مشارکت در مباحث( و ارائه تمرین + آزموکنفران های کالسی )ارائه مطالب درسی در قالبمحاسبه نمره نهایی: فعالیت

 

 منابع:

 جوزف ف سیمونز تألیف و کاربرد آنها، دیفرانسیل معادالت کتاب. 1

 شمس. بیژن دکتر تألیف ،دیفرانسیل معادالت کتاب.. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشكده رياضيکارشناسی  دروس طرح درس
 

 
 
 

60 
 

 

 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی

                                                      aghigh@kntu.ac.ir:ایمیلکمال عقیق                                                                   مدرس:

 : کارشناسیقطعم                                                                                                    3 :تعداد واحد 

 هدف درس:

 آشنایی با تبدیالت فوریه و الپالس و حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی با کاربرد آنها

 :نیازهاي علمیپیش

 معادالت دیفرانسیل معمولی، آنالیز ریاضی

 هاي درس و نحوه ارائه مطالب:سرفصل

 

 نحوه ارایه درس و ارزشیابی 

کلیه مباحث درسی  قبل  از جلسه آنالین به  لذا. شد خواهد ارایه دانشجویان این درس توجه داشته باشند که این درس بصورت کالس معکوس

 آن در و کرده مطالعه را هر جلسه آنالین درسی، درس جلسه بعددانشجویان عزیز قبل از صورت جداگانه ضبط شده و بارگذاری می گردد و 

رفع اشکال و حل تمرین خواهد  جهت "صرفاکه طبق برنامه اعالمی درس در گلستان است،  آنالین جلسات لذا. نمود خواهند اشکال رفع جلسه

 ستی در زمانهای مقرر اعالمی حل تمرینها را بارگذاری کنند.تمرینها و زمان بارگذاری آن نیز در سامانه بارگذاری می شود و دانشجویان بای .بود

 ودانشج  نهایی ات آنالین در تاریخ های اعالم شده در سیستم برگزار خواهد شد و نمرهامتحان که است صورت این نحوه ارزیابی این درس به 

. بود  نخواهد است معمول سنتی آموزش در که ترم پایان یا و  ی بصورت میان ترمامتحان اخذ شده در طول ترم می باشد و نمرات مجموع

 به مجهز بایستی دانشجویان باشید داشته توجه یان محترمدانشجو. بود خواهیم دانشگاه مقررات  تابع گیری همه مشکل رفع صورت در انشااله

 .باشند پرسرعت اینترنت و بلندگو و میکروفن جمله و نرم افزار الزم از افزار سخت

https://vc4001.kntu.ac.ir/mod/lesson/view.php?id=24989
https://vc.kntu.ac.ir/mod/quiz/view.php?id=2539
https://vc.kntu.ac.ir/mod/quiz/view.php?id=2539
https://vc4001.kntu.ac.ir/mod/resource/view.php?id=18779
https://vc4001.kntu.ac.ir/mod/resource/view.php?id=18779
https://vc.kntu.ac.ir/mod/quiz/view.php?id=2539
https://vc.kntu.ac.ir/mod/quiz/view.php?id=2539
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 منابع:

 با مشتقات جزیی تالیف دکتر محمود حصارکی معادالت دیفرانسیل -1

 دکتر سعید فاریابیبا مشتقات جزیی تالیف  معادالت دیفرانسیل -2

 یاضی مهندسی تالیف دکتر حسین رهامی از دانشگاه تهرانر -3

 یاضی مهندسی پیشرفته تالیف دکتر کمال عقیق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیر -4

  تالیف اروین کریزیگ پیشرفته مهندسی ریاضیات کتاب -5
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 معادالت دیفرانسیل معمولی
         aghigh@kntu.ac.ir ايمیل                                                                     کمال عقیقمدرس: 

 شناسيمقطع: کار                                                                   3    :تعداد واحد    

 آشنایی کامل با حل معادالت دیفرانسیل معمولی با کاربرد آنها هدف درس:

  1ریاضی  :نیازهای علمي پیش

رس:های دسرفصل

mailto:aghigh@kntu.ac.ir
mailto:aghigh@kntu.ac.ir
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 ئه مطالب: نحوه ارا

و در  یعنی کلیه مباحث درسی از قبل آمادهارایه خواهد شد. س این درس بصورت کالس معکوکالس های 

 "قبال ری  آنهمزمان که زمان برگزا لذا دانشجویان عزیز قبل از هر جلسه درسیسامانه بارگذاری می شود. 

دیهی . بنمود رفع اشکال خواهندآنالین همزمان جلسه  ، درس جلسه بعد را مطالعه کرده و دراعالم شده است

 سهای همزمان برای حل تمرین و مرور درس نیز استفاده خواهد شد. است از کال

تاریخ  ا قبل ازامی یکلیه تمرینات و آزمون ها و پروژه ها در سامانه بارگذاری شده یا می شود که دانشجویان گر

 های اعالم شده بایستی انجام دهند و بارگزاری کنند.

 

 



 دانشكده رياضيکارشناسی  دروس طرح درس
 

 
 
 

64 
 

 

 یابي:ارزش

د شد که خواه برگزار همزمان هر هفته امتحان آنالین "رت است که تقریبانحوه ارزیابی این درس به این صو 

 در طول ترماز امتحانات همزمان نمره نهایی شما مجموع نمرات اخذ شده 

 می باشدبه همراه نمرات حل تمرین و پروژه ها  

 .امتحانی بصورت میان ترم و یا پایان ترم که در آموزش سنتی معمول است نخواهد بود  

 

 

 

 منابع

 

Frank Ayres, Jr , Theory and problems of  Differential Equations.   

Richard C. Diprima, William E. Boyce, "Elementary Differential Equations and 

Boundary Value Problems, 2012 . 

George F. Simmons, "Differential Equations with Applications and Historical 

Notes", 2nd edition, 1991 

Michael Greenberg , "Advanced Engineering Mathematics", 2nd edition, 1998 . 

Michael Greenberg , "Ordinary Differential Equations ", 2012, WILEY 

 ضا ظهوریمید رتالیف: بویس و دیپریما . ترجمه: ح  ،معادالت دیفرانسیل مقدماتی و مسئله های مقدار مرزی

 زنگنه. انتشارات فاطمی

 تالیف: دارا معظمی . انتشارات ناخدا  ،معادالت دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی 

 انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان  ،معادالت دیفرانسیل. تالیف: بیژن طائری
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انتشارات  میامئی. لقاسمیف: جورج سیمونز . ترجمه: علی اکبر بابائی و ابواتال ،معادالت دیفرانسیل و کاربرد آنها

 مرکز نشر دانشگاهی 

مکاران. هتالیف: مایکل د.گرینبرگ. ترجمه: علی خاکی صدیق و سایر   ،1ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد 

 انتشارات امام رضا
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 نرم افزارهای ریاضی

                                j.koushki@kntu.ac.ir             ایمیل                                                                           جواد کوشکی مدرس:

 کارشناسی  مقطع:                                                                                   3     :تعداد واحد

 هدف درس:

  آشنایی با نرم افزارهاي ریاضی به طور عام و نرم افزار متلب )و احتماال متمتیکا( به طور خاص.

 :نیازهاي علمیپیش

  نده باشدتواند کمک کن می  ++cو  cنیاز به پیش نیاز خاصی نیست اما در صورت آشنایی با زبان هاي برنامه نویسی از جمله 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 فصل اول: مقدمات

 بردارها و رسم توابع ریاضیفصل دوم: 

 ماتریس هافصل سوم: 

 برنامه نویسی به کمک توابعفصل چهارم: 

ز افصل بندي فوق فقط یک چهارچوب کلی براي درس خواهد بود و با توجه به فعالیت دانشجویان ممکن است بسیار فراتر 

فزارهاي و یا کارهاي بهینه سازي بپردازیم. همچنین نرم ا    image processing این موضوعات، به مباحث خاص تر  مانند  

مکن ممعرفی خواهد شد. در نهایت در مورد نرم افزار متمتیکا نیز تا حد  دیگر که براي زمینه ي خاصی از ریاضی هستند

 شود  دانشجویان ارائه می در فصل هاي مختلف پروژه هاي برنامه نویسی مرتبط با این درس بهمعرفی خواهد شد. 

  یابی:ارزش

 نمره 12 تا 10ن انجام می شود. بین بیشترین ارزشیابی این درس مرتبط با پروژه هاي برنامه نویسی است که توسط دانشجویا

 نمره 5تا  3میان نوبت 

  نمره 7تا  5پایان نوبت 

 

 

 

mailto:j.koushki@kntu.ac.ir
mailto:j.koushki@kntu.ac.ir
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 منابع:

جود ومنابع بسیاري از جمله کتاب ها، جزوه ها و فیلم هاي آموزشی به زبان هاي فارسی و انگلیسی در سایت هاي مختلف 

عدادي از در خود نرم افزار است. با این وجود به ت  Helpدارد که هرکدام معایب و مزایایی دارند. اما بهترین منبع قسمت 

 کتاب هایی که در زمینه آموزش متلب وجود دارد اشاره می شود. 

: مقدماتی و پیشرفته ، نویسنده: فاطمه شفیع زادگانف احمدرضا نقش نیلچی، نشر  MATLABآموزش نرم افزار  (1

 جهاد دانشگاهی

مهران  ،امیر نجفی ،ارشد فرهمندیان با اراده مثال هاي عملیاتی(؛ نویسنده: راهنماي گام به گام نرم افزار متلب ) (2

 ، انتشارات آموزشی تالیفی ارشدانپیمان رازقی ،آخوندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-664579/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-664579/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-447781/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-447781/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-696968/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-696968/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-696968/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-292323/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-292323/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82%DB%8C/
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 هندسه جبری مقدماتی

                                                    haghighi@kntu.ac.irایمیل:                         حسن حقیقی                                                    مدرس: 

 کارشناسیطع: مق                                                                                     3  :تعداد واحد 

 

 هدف درس:

-ا کمک روشبسته، ب ای باضرایب در میدان اعداد مختلط یا یک  میدان به طور جبریهای دستگاه معادالت چندجملهمطالعه مجموعه جواب

ی جنبه مناسب، برخ ریتم هایه تالش براین است که  با ارائه الگوهای آن. به عالوای ها  و ایدآلهای جبری، عمدتا مبتنی بر حلقه چندجمله

نجام برخی محاسبات مربوط نحوه به دست آوردن پایه گروبنر و ا  CoCoAافزار های محاسباتی درس بیشتر نمایان گردد. به عالوه از طریق نرم

 به پایه گروبنر  معرفی خواهد گردید.

 

 :نیازهاي علمیپیش

 بع مختلط.ترجیحاً توا -2های خارج قسمتی(، ها و حلقهها، ایدآلاص حلقهمبانی جبر )خو-1

 

 ئه مطالب:هاي درس و نحوه اراسرفصل

 ،فضاهای آفین بسته(، ای ها با ضرایب در میدان اعداد متخلط ) یا یک میدان به طور جبریفصل اول: تناظر هندسه و جبر، حلقه چندجمله

 ها.تحویل ناپذیر،  پارامتری سازی چندگوناهای آفین، ایدآلچنگوناهای آفین، چندگوناهای 

,𝑘[𝑥1های ایای در حلقه چندجملهجملههای تکفصل دوم: پایه گِروبنِر، ترتیب 𝑥2, … , 𝑥𝑛]  الگوریتم تقسیم در ،𝑘[𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] ،

بوخبِرگِر، کاربردهای پایه گِروبنِر در محاسبه عضویت در ایدآل، حل های گروبنر، الگوریتم های گروبنر، خواص پایهقضیه پایه هیلبرت و پایه

 ای چندمتغیره و مساله ضمنی سازی.دستگاه معادالت چندجمله

های جبری و هندسی مفاهیم اصلی درس، قضیه صفرهای هیلبرت، تناظر بین ایدآلهای هندسه از معادل-فصل سوم: ارائه یک فرهنگ لغت جبر

,𝑘[𝑥1رادیکال در  𝑥2, … , 𝑥𝑛]  و فضاهای آفین𝔸𝑛ها، تجزیه یک ها، بستار زاریسکی و خارج قسمت ایدآل، جمع، ضرب و اشتراک ایدآل

 ناپذیر.چندگونا به چندگوناهای تحویل

 فصل چهارم: ارائه برخی کاربردهای مفاهیم فوق در رباتیک، ژنتیک.
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  یابی:ارز

ه خود کات نتایجی نقشی اساسی در یادگیری مطالب دارد. تالش دانشجو برای حل مساله و اثب: مساله حل کردن شده های محولتمرين-1

-ه تنها ایدهد کمک کند نی تواندانشجو به آنها فکر کرده در مقابل خواندن اثبات حاضر و آماده قضایا ارزش بییشتری دارد. نحوه اثبات قضایا م

لیل یکی . به همین دانجامدند مدت می تواند به طرح مسایل جدیدتر یا تعمیم نتایج موجود بیهای حل مساله را در ذهن پرورش داد بلکه در بل

شوند تا  عیین میهایی که در هرجلسه تمسایل و تمرین از معیارهای سنجش پیشرفت تحصیلی میزان موفقیت در حل مسایل درس می باشد.

افزار وسط نرمتکه به عنوان تمرین باید توسط دانشجو حل گردد باید روز پس از آن باید حل شده و تحویل داده شوند. مسایلی  10

CamScanner   به فایلPDF مسایل  خواهد شد.تبدیل و به آدرس ایمیل فوق ارسال گردد.  هیچ تمرینی ارسالی به صورت تصویر پذیرفته ن

 نمره درس را تشکیل می دهند. 20نمره از  3در مجموع 

ز ز بیش ااتوماتیک توسط نرم افزار مورد استفاده برای تدريس مجازی دروس کنترل و دانشجوياني که احضور در کالس به طور 

 حد مجاز غیبت داشته باشند، برابر مقررات آموزشي دانشگاه، مجاز به ادامه درس نیستند.

 در پایان جلسه هفتم درس و شامل دو سوال است. آزمونک اول -2

 ه چهاردهم و شامل دو سوال است.در پایان جلس آزمونک دوم: -3

 در پایان جلسه بیست ویکم و شامل دوسوال است. آزمونک سوم: -4

 نمره خواهند داشت. 3آزمونک ها هرکدام 

 نمره خواهد داشت. 5 آزمون پاياني:-5
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