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 ریاضی آنالیز
   m.hosseini@kntu.ac.ir  :نیکولکتراپست                                           ینی                                 دکتر ملیحه حس: مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                           3   :تعداد واحد

 

 : هدف درس

همچنین مطالعه دنباله ها و .  اشتیل یس و تکمیل مطالبی که دانشجو تاکنون راجع به انتگرال ریمان آموخته است-آشنایی با انتگرال ریمان

 . سری های توابع از اهداف دیگر این درس است

 

 :نیازهاي علمی پیش

 مبانی آنالیز ریاضی

 

 :ئه مطالبس و نحوه اراهاي در سرفصل

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

دی، انتگرال اشتیل یس،  تابع های پله ای به عنوان انتگرالگیر، دستور جمعبندی اویلر، انتگرالگیر های صعو-تغییر متغیره در انتگرال ریمان

اشتیل یس، قضیه -های باالیی و پایینی، تبدیل انتگرال ریمان اشتیل یس به انتگرال ریمان، شرطهای الزم و کافی برای وجود انتگرال ریمان

از توابع اشتیل یس، قضایایی اساسی حساب انتگرال، تغییر متغیر در انتگرال ریمان، انتگرال گیری -مقدار میانگین برای انتگرال های ریمان

 (.اکثر مطالب این قسمت از کتاب آنالیز ریاضی آپوستل تدریس می شود)برداری، منحنی های با طول متناهی 

بحث درباره مسئله اصلی در زمینه دنباله ها و سری های توابع،  همگرایی نقطه وار و همگرایی یکنواخت،  شرط کشی برای : فصل دوم

اشتیل یس، رابطه همگرایی یکنواخت و -کنواخت و پیوستگی،  رابطه همگرایی یکنواخت و انتگرال ریمانهمگرایی یکنواخت،  رابطه همگرایی ی

اکثر مطالب این قسمت از کتاب اصول آنالیز ریاضی رودین تدریس )وایراشتراس  -آسکولی، قضیه استوت-مشتقگیری، همپیوستگی، قضیه آرزال

 (. می شود

 :یابی ارزش

 امتحان میان ترم،  

  پایان ترمحان امت
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 درس را تشکیل می دهد نمرهکار کالسی که شامل حضور فعال در کالس و حل به موقع تمرین ها می باشد، مجموع و 

 :منابع

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

 لتر رودین، ترجمه دکتر علی اکبر عالم زاده، انتشارات علمی و فنیاصول آنالیز ریاضی نوشته وا - [2]
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 آنالیز ریاضی مقدماتی
   knourouzi@kntu.ac.ir  :نیکولکتراپست                                                                                  کوروش نوروزی : مدرس 

 کارشناسی: مقطع                                                                                             3   :تعداد واحد

 

 :هدف درس

 آنالیز ریاضیآشنایی با 

 

  :نیازهاي علمی پیش

 1ریاضی عمومی  -مبانی ریاضی

 

 :ه مطالبئو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 (زیرفضاهای متریک -های متنوع از فضاهای متریکمثال -تعریف)فضاهای متریک : فصل اول

 (فضاهای متریک کامل -های کوشیدنباله -هازیردنباله -ها در فضاهای متریکهمگرایی دنباله)ها در فضاهای متریک دنباله: فصل دوم

 -فضاهای متریک جداشدنی -ارز توپولوژیکارز و همهای هممتریک -و باز های بستهمجموعه -توپولوژی فضاهای متریک: فصل سوم

 مجموعه کانتور -نقصهای بیمجموعه

 همبندی -فشردگی: فصل چهارم

 

  :یابی ارزش

 -حضور فعال در کالس درس و کالس حل تمرین

توانایی انجام آن را در گفتگوهای کالسی، حل تمرین و  شود کهپروژه تنها از دانشجویانی پذیرفته می: توجه)ارسال به موقع تمرین و پروژه  

 و( آزمون پایان ترم به اثبات رسانند

 آزمون پایان ترم 

mailto:knourouzi@kntu.ac.ir
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 :منبع

 نصیرالدین طوسی کوروش نوروزی، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه: فضاهای متریک، تالیف 
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 1احتمال 
  admalekzadeh@yahoo.com: نیکولکتراپست                                           زادهاحد ملک :مدرس

 کارشناسی رشته ریاضی: مقطع                                                                              3 :تعداد واحد

 :هدف درس

 های یک متغیره و توام، امید ریاضی و توانایی انجام محاسبات احتمالیدفی، توزیعمتغیرهای تصاآشنایی با 

  :نیازهاي علمی پیش

 مبانی احتمال

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 فضای احتمال و پیوستگی احتمال

 وستهتعریف متغیرتصادفی، فضای امکان، تابع توزیع و متغیر تصادفی گسسته و پی: متغیرهای تصادفی،

 ...ای، پواسن و توزیع برنولی، دوجمله: های گسسته و پیوستهتوزیع

ای، چندجمله ، توزیع(تابع احتمال توام و خواص ان)متغیرهای تصادفی چندمتغیره، متغیرهای تصادفی گسسته چندمتغیره : های توامتوزیع

 نرمال دو متغیره، توزیع (تابع چگالی چندمتغیره)متغیرهای تصادفی پیوسته چند متغیره 

 امیدریاضی، امیدریاضی تابعی از متغیر تصادفی، خواص و کاربردهای امیدریاضی، میانه و نما: امیدریاضی و گشتاور

 واریانس، معیارهای پراکندگی، چولگی، کشیدگی، ضریب همبستگی

 نامساوی جنسن و چبیشف، امیدریاضی بردار تصادفی و خواص آن

 .گرفته خواهد شد( فصل چهارم)ام بخش احتمال هفته بعد از اتم2میان ترم 

 

  :یابی ارزش

 نمره 6: میان ترم

 نمره 8: پایان ترم

 نمره 2: حضور و غیاب

 نمره 4: فعالیت کالسی و حل تمرین

mailto:admalekzadeh@yahoo.com


                                  1011نیم سال دوم  –دروس کارشناسی دانشکده علوم ریاضی 
 

 
 

7 
 

 

 :منابع

 فردوسی مشهد انتشارات دانشگاه(. 3چاپ )مبانی احتمال (. 1331)قهرمانی، سعید ترجمه شاهکار، غالمحسین و بزرگنیا ابولقاسم   [1]

[2] Grimmet, G. R. and Strizaker, D. (2001). Probability and random processes, 3th Edition. Oxford. 

[3]  Grimmet, G. and Welsh, D. (2014). Probability: an introduction, 2th Edition. OUP. 

[4] Ross, S. (2012). A first course in probability, 9th Edition. Pearson. 
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 برنامه نویسی پیشرفته
                                      mrezapour@kntu.ac.ir  : نیکولکتراپست                                                                            محسن رضاپور  :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                      3 :تعداد واحد 

 :هدف درس

 آشنایی با مفاهیم پیشرفته برنامه نویسی پایتون و تکنیکهای الگوریتمی الزم برای تولید برنامه های کاربردی

 :نیازهاي علمی پیش

 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 توابع بازگشتی: فصل اول

 الگوریتم های جستجوی دودویی و مرتب سازی ادغامی   -آشنایی با تکنیک تقسیم و حل : فصل دوم

 (Backtracking)آشنایی با تکنیک عقبگرد : سومفصل  

 پایتون مفاهیم پیشرفته توابع در: چهارمفصل 

 Error & Exception Handling -مدیریت خطاها : پنجمفصل 

 Iterators and Generators: ششمفصل 

 Object-Oriented Programming -آشنایی با برنامه نویسی شی گرا : هفتمفصل 

  Magic Methods; Inheritance; Overriding; Information Hiding: هشتمفصل 

 ت پیوندی آشنایی با لیس: نهمفصل 

 صف و پشته: دهمفصل 

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

  :یابی ارزش

 %30: پروژه و تكالیف %00: ن پايان ترمامتحا %30: ن میان ترمامتحا
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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. MIT Press, 2021. 
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 حل عددی معادالت دیفرانسیل

       mathdep@kntu.ac.ir  :نیکولکتراپست                                                                         فریده قریشی  :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                     3 :تعداد واحد

 :هدف درس

 .معادالت دیفرانسیل معمولی و جزئی آشنا می شود حلدانشجو بان روشهای عددی 

 01.01-9سه شنبه  -یکشنبه:یسرتدن ماز 

 :نیازهاي علمی پیش

  با مشتقات جزیی  مبانی آنالیز عددی و معادالت

 :ئه مطالباو نحوه ار هاي درس سرفصل

عددی دستگاه معادالت دیفرانسیل مرتبه ی اول با شرایط  حلعددی معادالت دیفرانسیل مرتبه ی اول با شرایط اولیه،  طور خالصه حل به

 عددی معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی حلعددی معادالت دیفرانسیل مرتبه ی دوم با شرایط مرزی،  حلاولیه، 

 :هد گرفت اخوار بحث قررد موس کالدر مطالبی که هر هفته 

 شرح عنوان هفته

  مقدمه   :عددی معادالت دیفرانسیل مرتبه ی اول با شرط اولیه حل 0

  کوتا ی صریح -رانگ - روشهای تیلور: عددی معادالت دیفرانسیل مرتبه ی اول با شرط اولیه حل 2

  ای رانگ کوتای ضمنیروشه: عددی معادالت دیفرانسیل مرتبه ی اول با شرط اولیه حل 0

  کوتا-رانگ  –روش اویلر :عددی دستگاه معادالت دیفرانسیل مرتبهیی اول با شرط اولیه حل 4

  مروری بر روشهای حل معادالت تفاضلی 5

  بحث در پایداری، سازگاری و همگرایی روشهای تک گامی مطرح شده 6

  آزمون نیم ترم-حل تمرین 7

  عددی معادالت دیفرانسیل مرتبه ی اول با شرط اولیه حلو ضمنی در روشهای چند گامی صریح  8

  بحث در پایداری، سازگاری و همگرایی روشهای چند گامی مطرح شده 9

  روش تفاضل متناهی –روش پرتابی  :عددی معادالت دیفرانسیل مرتبه ی دوم با شرایط مرزی حل 01

  آزمون نیم ترم-حل تمرین 00

  مقدمه: معادالت بیضوی، معادالت سهموی، معادالت هذلولوی:دالت دیفرانسیل با مشتقات جزئیعددی معا حل 02

mailto:mathdep@kntu.ac.ir
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  (صریح و ضمنی ( روشهای تفاضل متناهی 00

  نیکلسون-روش کرانک 04

  پایداری -همگرایی.سازگاری 05

  حل تمرینات مروری 06

  نهایین موآز 07

 

  :یابی ارزش

 % 61: مترن میان موآز

 %                  01: ن نهاییآزمو 

 % 01: سایر 

 :منابع

[1]  Numerical solution of ordinary differential equation, M. K. Jain. 2003. 

[2]  Numerical solution of ordinary differential equation, K. Atkinson, W. Han, D. 

Stewart, wiley, (2009). 

[3]   H.B. Keller,Numerical Methods for Two-point Boundary Value Problems. 

SIAM,Philadelphia, 1976. 

[4] J.D. Lambert,Computational Methods in Ordinary Differential Equations. 

Wiley,Chichester, 1991. 

[5] E. Hairer, S.P. Norsett, and G. Wanner,Solving Ordinary Differential Equa-tions I: 

Nonstiff Problems. Springer-Verlag, Berlin, 1987. 

[6] P. Henrici,Discrete Variable Methods in Ordinary Differential Equations. 

Wiley,New York, 1962. 

[7] K.W. Morton,Numerical Solution of Ordinary Differential Equations. 

OxfordUniversity Computing Laboratory, 1987. 

[8] A.M. Stuart and A.R. Humphries,Dynamical Systems and Numerical 

Analysis.Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 
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  رمزنگاری مقدماتی

 ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir  :نیکولکتراپست                                                                    مهر حسن خدایی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                3 :تعداد واحد 

 :هدف درس

های آن، معرفی رمزنگاری کالسیک و سپس انواع سیستم بیان اهمیت رمزنگاری در ارتباطات و نقش ریاضیات پیشرفته در توسیع

ای رمزنگاری مسلط شده و با  به نحوی که دانشجو بر اصول و مفاهیم پایه. . . رمزنگاری متقارن و نامتقارن، امضای دیجیتال و 

  .های الزم در این زمینه آشنا شودمثال

 01:01الی  9دوشنبه -شنبه :یسرتد نماز

 -:نیازهاي علمی پیش

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

درصورت لزوم تدریس و  یادآوري  و رمزنگاري با مرتبط ریاضی مهم هاياهمیت رمزنگاري، تاریخچه،  معرفی سرفصل

 .محاسبه پیچیدگی اعداد، نظریه متناهی، هاينکات کلیدي ریاضی مورد لزوم نظیر، میدان

 آنها لیو نحوه تحل(  نیسزار و آف رنظی) شهورم رمز هايرمزنگاري کالسیک، معرفی سیستم

هایی نظیر آنتروپی و نظریه  با استفاده از روش)کامل، نحوه اندازه گیري امنیت و محرمانگی  تیقضیه شانون، امن يادآوری

 ، بررسی انواع امنیت(پیچیدگی

 ساز دهیع چکطرفه، تواب کیتوابع  ،یشبه تصادف يمولدها ژهیبه و يرمزنگار يها هیاول یمعرف

حمالت  ریساو  ،یخط ،یتفاضل يها لیمتقارن از جمله تحل يرمزها لیانواع تحل ی، معرف(یانیو جر یقالب)متقارن  يرمزنگار

 یقالب يشده به رمزها شناخته

، امنیت و حمالت محتمل به آنها، ...(و  CBC ،MAC ،HMAC)احراز اصالت  يساز، انواع کدها دهیمعرفی توابع چک

 هلمن-یفید دیل تبادل کلپروتک

 ، تحلیل امنیت آنها...(و  نی، الجمال، رابRSA)رمزنگاري کلید عمومی مشهور  هايسامانه یمعرف

 (، الجمال و اشنورRSA رینظ)مشهور  یامضاي رقم هايطرح یمعرف

 نی بر آنهاي رمز کلید عمومی مبت هاي بیضوي و سامانه هاي متناهی و معرفی خم یادآوري مفاهیم میدان

 ...، کربروس و SSL/TLS ،IPSecهاي رمزنگاري معروف نظیر  معرفی پروتکل

mailto:ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir
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  :یابی ارزش

  % 41:متر نمیا نموآز

 %51 :آزمون نهایی

   % 01:( تمرین و فعالیت کالسی)سایر 

 .ر طول درس انجام داده استنمره نهایی دانشجو حاصل جمع نمرات آزمونهای کتبی و تمریناتی است که د%01: پروژه به صورت اختیاري

 

 :منابع

[1] William Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7th Edition, 2017. 
 . 1334ها، موسسه علمی فرهنگی نص، چاپ ششم،  احسان ملکیان، علی ذاکرالحسینی، امنیت داده [2]

[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. 
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 2ریاضی عمومی 
                                                                             malek@kntu.ac.ir   :نیکولکتراپست                                                                                           فرشته ملک. :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                                4   :تعداد واحد 

 :هدف درس

سی همگرایی آنها و آشنایی با دنباله  و سری، و روشهای برر -انتگرال معین، تعریف،  تعبیر هندسی، ویژگیها ، و کاربردهای آنآشنایی با 

تعریف توابع  –تعریف خم، و تاب و انحنای آنها بعنوان مشخصه های الزم و کافی برای شناسایی خمها  -تعریف سریهای توانی و بازه همگرایی 

 .متغیره حقیقی و آشنایی با برخی رویه های خاص و سپس تعریف حد، پیوستگی، مشتقات جزیی و مشتق سویی برای آنها-2

 :ازهاي علمینی پیش

 1ریاضیات عمومی 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 جلسه 6 -انتگرال معین و کاربردهای آن: فصل اول

 جلسه 6-دنباله و سری: فصل دوم

 جلسه 2-هندسه تحلیلی: فصل سوم

 جلسه 5: خمها:فصل چهارم

 جلسه 8-توابع دو متغیره: فصل پنجم

............................................. 

  :یابی ارزش

  -امتحان 2در طول فصل اول 

  -امتحان 2در طول فصل دوم 

  -در پایان فصل سوم امتحان میانترم

  -یک امتحان 4در پایان فصل 

 .دو امتحان که آخرین اش امتحان پایانترم خواهد بود 5در طول فصل 

 .است که در طول درس انجام داده استنمره نهایی دانشجو حاصل جمع نمرات آزمونهای کتبی و تمریناتی 
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 :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    

                                                                                    framezanib@gmail.com :   نیکولکتراپست                                                                           فرزانه رمضانی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                        3  :تعداد واحد 

  :هدف درس

 برخی قضایا، تکنیکها و الگوریتم های گرافی آشنایی با

  :نیازهاي علمی پیش

 گذراندن درس مبانی ترکیبیات

 

  :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

های عددی، آزمون های همگرایی عددی، آشنایی با سریهای تابعی، دنباله های اعداد حقیقی، دنباله های همگرا و خواص آنها، سری .1

 سریهای توانی، بسط تیلر، قضیه تیلر با باقیمانده،

 دترمینان بدون اثبات، مقدارویژه و بردار ویژه،  .2

 آشنایی با مقاطع مخروطی،  .3

 توابع برداری و خم و پیوستگی و مشتق توابع برداری،  .4

 قائم و قائم دوم، انحنا و تاب، دایره بوسان و صفحه بوسان، مماس ب، بردارهای سرعت و شتا، تعبیر فیزیکی مشتق .5

 توابع چند متغیره، رویه های درجه دوم، حد و پیوستگی توابع چند متغیره،  .6

 ، دیفرانسیل کامل، مشتق پذیری توابع چند متغیره، ایمشتق سویی ، مشتقات پاره  .7

 گرادیان و صفحه مماس و خط عمود بر رویه،  .8

 قاعده زنجیری برای محاسبه ای مشتق،  .3

 کاربرد مشتق در محاسبه بیشینه و کمینه توابع .11

 انتگرال دوگانه تغییر متغیر،  .11

 انتگرال های دوگانه و سه گانه، روش محاسبه انتگرال چندگانه و قضیه فوبینی،  .12

 انتگرال سه گانه در مختصات استوانه ای و کروی،  .13

 محاسبه گشتاور و مرکز جرم طول خم و مساحت رویه،  کاربرد انتگرال های چندگانه در .14

 تغییر پارامتر در آشنایی با میدانهای اسکالر و میدانهای برداری،  .15

 انتگرال مسیری و انتگرال رویه ای،  .16

 فرمهای دیفرانسیل،  .17

     قضیه گرین، قضیه دیورژانس و قضیه استوکس، مثالهایی از کاربردهای این قضایا .18

mailto:framezanib@gmail.com
mailto:framezanib@gmail.com


                                  1011نیم سال دوم  –دروس کارشناسی دانشکده علوم ریاضی 
 

 
 

17 
 

 

  :یابی ارزش

 . برگزار خواهد شد 1411اردیبهشت  5و  33اسفند  24انات میان ترم در تاریخ های امتح

 (آزمون نهایی)8+6(تمرینات تحویلی و حضور در کالس+)4(آزمون میان ترم دوم (+)آزمون میان ترم اول)2نمره نهایی به صورت 

 

 :منابع

 (مهدي نجفی خواه) 2ریاضی عمومی  [1]-

 (توماس) 2گرال حساب دیفرانسیل و انت [2]-
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 2ریاضی عمومی  

                             s.rahnama742@yahoo.com :   نیکولکتراپست                                                                             سمیه رهنما :مدرس

 کارشناسی: مقطع                         واحد                                                  3   :تعداد واحد 

 :هدف درس

دنباله و سریهای عددی و خواص آنها، آشنایی با سریهای توانی، فضای برداری و خطوط و صفحه در فضا، توابع برداری، ئوابع چند آشنایی با 

 تگرالهای چندگانه، آنالیز برداریمتغیره، ات

 :نیازهاي علمی پیش

 1ریاضی عمومی

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

: فصل اول  

 دنباله و سری تعریف دنباله عددی و تعریف حد آن، قضایای مربوط به همگرایی دنبله ها، یکنوایی و کرانداری دنباله های عددی، زیر دنباله ها

مفهوم همگرایی آنها، آزمونهای همگرایی سریهای نامنفی شامل آزمون نسبت، آزمون ریشه، آزمون انتگرال، آزمون  تعریف سریهای عددی و

 مقایسه، آزمون مقایسه حدی، همگرایی مطلق و مشروط و آزمون سریهای متناوب

 :فصل دوم

توانی، حاصلضرب کوشی دو سری توانی، سریهای تیلور  شعاع همگرایی سریهای توانی،  مشتق گیری و انتگرال گیری از سریهای:  سریهای توان

 و مکلورن،

 : فصل سوم

فضای برداری و خواص مربوط به فضاهای برداری، مفهوم جبری و هندسی بردارها، ماتریسها و جبر ماتریسها، دترمینان و : فضای برداری

ارتی سه بعدی، مفاهیم مربوط به بردارها در این دستگاه، ماتریس وارون، مفاهیم استقالل و وابستگی خطی بردارها، دستگاه مختصات دک

 حاصاضرب داخلی و خارجی و حاصلضرب جعبه ای بردارها، تصویر بردار در راستای بردار دیگر

 معادله خط و صفحه در فضا، وضعیت خطوط در فضا نسبت به یکدیگر، فاصله نقطه از یک خط، وضیعیت دو صفحه در فضا نسبت به یکدیگر،

 له نقطه از صفحه فاص

 :فصل چهارم

حد و پیوستگی، مشتق و حرکت،قوانین مشتق، توابع برداری با طول ثابت، انتگرال توابع برداری، طول قوس یک خم فضایی، : توابع برداری

.های مسطح اجزای فرنه یک خم فضایی، صفحات مماس و قائم بر یک خم فضایی، دایره بوسان برای خم  
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:فصل پنجم  

،حد و پیوستگی توابع چندمتغیره،  2توابع چندمتغیره، نمودار و مجموعه ی تراز آنها، رویه های استوانه ای، دوار و درجه : چند متغیرهتوابع   

حد بر روی مسیرها، مشتقات جزیی مرتبه اول و مراتب باالتر، مشتق پذیری، قاعده ی زنجیری، مشتق سویی، خم های پارامتری و بردار مماس 

توابع چند متغیره( یا مشروط)، صفحه ی مماس و خط عمود بر رویه، اکسترمم های نسبی، مطلق و قیدی بر یک خم  

:فصل ششم  

انتگرال دوگانه، محاسبه ی انتگرال دوگانه بر نواحی در صفحه، تغییر متغیر در انتگرال دوگانه، تغییر متغیر قطبی، : انتگرال های چندگانه

تگرال سه گانه بر نواحی در فضا، تغییر متغیر در انتگرال سه گانه، تغییر متغیرهای استوانه ای و کرویانتگرال سه گانه، محاسبه ی ان  

 فصل هفتم

شرط استقالل از مسیر برای انتگرال خط، میدان  انتگرال خط نسبت به طول کمان، انتگرال خط نسبت به بردار وضعیت،: آنالیز برداری  

عملگرهای کرل ، (سطح)انتگرال رویه قضیه گرین برای نواحی همبند چندگانه، ، (در صفحه)قضیه ی گرین   گرادیان و آزمون میدان گرادیان،

، قضیه ی استوکس(دیورژانس)قضیه ی گوس و دیورژانس، بردار یکه نرمال و رویه های جهت پذیر،   

  :یابی ارزش

نمره 1لیتهای کالس حل تمرین کار کالسی شامل حل  تمرین و فعا  

 .آزمون به صورت زیر برگزار میشود 5ترم   در طول

 .نمره برگزار میشود 4صبح و به ارزش  11:31ساعت  1۷1411 27۷1آزمون دوم در تاریخ    .1

 .نمره برگزار میشود 4صبح و به ارزش  11:31ساعت  17۷2۷1411آزمون سوم در تاریخ    .2

 .نمره برگزار میشود 4 صبح و به ارزش 11:31ساعت   7۷3۷1411    آزمون  چهارم در تاریخ  .3

نمره  4صبح و به ارزش  8ساعت ( تاریخ تعیین شده توسط آموزش) ۷1411   26۷3آزمون پنجم به عنوان آزمون پایانترم در تاریخ    .4

                                                      .میشودبرگزار 

                                                                                                                   

 یک جلسه اضافه  آنالین روزهای به عنوان جلسات اصلی درسدانشجویان توجه نمایند که هر هفته عالوه بر جلسات تعریف شده در سامانه   

.ر در این جلسات الزامی استتعریف میشود و حضوبه عنوان جلسه حل تمرین   21:31الی  13:31شنبه ساعت دو  

 

 :منابع

… . حساب دیفرانسیل و انتگرال ، نوشته ی ریچارد سیلورمن، ترجمه ی دکتر عالم زاده.   1 

 حساب دیفرانسیل و انتگرال ، نوشته ی جورج توماس، ترجمه ی سیامک کاظمی. 2
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   2ریاضی عمومی        

                nkashani@mail.kntu.ac.ir :   نیکولکتراپست                                                              پورکاشانی نیلوفر حسین :مدرس

 سیکارشنا: مقطع                                                                                   3 :تعداد واحد

 :هدف درس

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

س ادامه درس این در, ها با توجه به ارتباط عمیق میان حساب دیفرانسیل و انتگرال و توالی آن. یابد های چندگانه خاتمه می ای و انتگرال رویه

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

باشد و قابلیت الزم جهت  سازی می بهینه ریتی و مدی مسایل صنعت، روزمره، امور در بسیاری کاربردهای دارای 2عمومی  ریاضی درس مباحث

ریاضیات و زندگی روزمره را دارد و در عین حال آمادگی الزم جهت مواجهه با دروس دیگری مانند ریاضیات مهندسی و ایجاد ارتباط میان 

  .آورد توابع مختلط را برای دانشجو فراهم می

 تواند می و هآورد بدست انتگرال و دیفرانسیل ابحس ثمباح هب بتنس املیک رافاش درس نای هب مربوط مسائل حل و مفاهیم درک بادانشجو 

 .دست آورد هایی مانند حساب دیفرانسیل و انتگرال به دید بهتری از افق درس

 .1ریاضی عمومی  :نیازهاي علمی پیش

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

شعاع , انیتوسری , (ها آزمون)ها  قضایای مربوط به همگرایی و واگرایی سری, های عددی سری, شامل دنباله دنباله و سري: فصل صفر

به دلیل شرایط کرونا این فصل وارد )ای  سری دوجمله, توانی سری تیلورهای  سری انتگرالقضایای  ,توانیهای  مشتق سریقضایای , همگرایی

 (.شد 2ریاضی عمومی 

های نسبی دو  وضعیت, فحهمعادله ص, های نسبی دو خط وضعیت, معادله خط, زاویه بین دوبردار, شامل اعمال بین بردارها بردارها :فصل اول

.های نسبی خط و صفحه وضعیت, صفحه

طول , مشتق و انتگرال توابع برداری, یرحدوپیوستگی توابع بردا, دامنه توابع برداری, شامل تعریف توابع برداری توابع برداري: فصل دوم

دستگاه , دایره و شعاع انحنا, های شتاب و مضاعف مولفه انحنا و بردار قائم اصلی, بردار یکه مماس, طول قوس به عنوان پارامتر, نحنیقوس م

 .دایره بوسان و تاب منحنی, کنج فرنه

, تعریف رویه, خطوط مماس بر مقاطع مخروطی, لولیهذ, بیضی, معرفی مختصری از دایره شامل ها مقاطع مخروطي و رويه: فصل سوم

 .های درجه دوم غیراستاندارد رویه, سهمیگون هذلولوی, مخروط سهمیگون ,هذلولیگون, گون بیضی, کره, های درجه دوم رویه, ها استوانه
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پذیری و  مشتق, مشتقات مراتب باالتر, مشتقات جزئی, حدو پیوستگی توابع چندمتغیره, ها شامل معرفی رویه توابع چندمتغیره: فصل چهارم

صفحات مماس و قائم بر , مشتق سویی, گرادیان, گیری ضمنی مشتق, ای قاعده زنجیره, دیفرانسیل کل, پذیری توابع چندمتغیره دیفرانسیل

 .روش الگرانژ و قضیه تیلور برای توابع دو متغیره, های مشروط اکسترمم, های نسبی اکسترمم,  کرل و کاربرد آن در فیزیک, دیورژانس, ها رویه

تغییرمتغیر در , های محاسبه انتگرال دوگانه وشر, گیری دوگانه شامل انتگرال هاي چندگانه و آنالیز برداري انتگرال: فصل پنجم

ای  گانه در مختصات استوانه انتگرال سه, گانه انتگرال سه, گیری در مختصات قطبی انتگرال, گیری تغییر ترتیب انتگرال, گیری دوگانه انتگرال

انتگرال , دار سطوح جهت, انتگرال سطح, ها سطح پارامتری و مساحت آن, محاسبه سطح, قضیه گرین, الخط انتگرال منحنی, (مختصات کروی)

 .قضیه دیورژانس و قضیه استوکس, محاسبه شار, های برداری سطح میدان

  :یابی ارزش

تمرین به دلخواه  11دانشجویان عزیز دقت فرمایید که در پایان هر فصل دو فایل برای بارگذاری تمرین بازخواهد شد که فایل اول شامل تعداد 

ارائه حل تمرین در کالس  باید یک دانشجو .(فعالیت اول) دوم تمرینات مطرح شده از جانب استاد در کالس یا جزوه استدانشجو و فایل 

 3و تعداد آن از  اما در نهایت کیفیت آن در نمره او تاثیرگذار است ,داشته باشد که می تواند تمرینات را به دلخواه و صالحدید خود انتخاب کند

 (.فعالیت سوم)دانشجو باید در پرسش شفاهی کالس شرکت کند زمان آن در یک بازه اعالم خواهد شد  .(فعالیت دوم) تمرین بیشتر نشود

 .زمان بارگذاری این تمرینات اهمیت ویژه دارد: نكته

 . بنویسیدرا ط هستید هایی که مسل سوالها  لذا در فایلپرسیده خواهد شد  فایل اول و دوم در پرسش شفاهی به صورت اتفاقی سواالت: نكته

 (فعالیت اول)نمره  1بارگذاری به موقع تمرینات دلخواه و تمرینات مطرح شده در کالس   -1

 (فعالیت دوم)نمره  3ارائه حل تمرین کالسی  -2

 (فعالیت سوم)نمره  5پرسش شفاهی   -3

 نمره  1های امتیازی  ارائه سوال -4

 (.هنمر 1هر آزمون )آزمونک کالسی  5تعداد  -5

 نمره 5آزمون پایانترم  -6

 :منابع

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

 .اکبر عالم زاده ترجمه علی. لوییس لیتهلدحساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف  – [2]

 .مهدی بهزاد و سیامک کاظمیترجمه . جورج توماس و راس فینیندسه تحلیلی تالیف حساب دیفرانسیل و انتگرال و ه – [3]

 .یا محمدعلی رضوانی ترجمه سیاوش شهشهانی. آدامزحساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف  – [4]
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  زبان تخصصی

  ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir:    نیکولکتراپست                                                                     مهر حسن خدایی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                              3 :تعداد واحد

 :هدف درس

  .های مختلف است متون ریاضی در شاخه هدف این درس آموزش خواندن و نوشتن

 17الی  15:31و چهارشنبه  12-11:31شنبه  :یسرتد نماز

 - :نیازهاي علمی پیش

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 بیان نکات گرامری نگارش متون تخصصی ریاضی و آموزش لغات اساسی برای نگارش متون

 یهای مختلف ریاضی به لحاظ زبان مطالعه شاخه

The Divisions of Mathematics 
Geometry 
Set in Mathematics 
Integers 

Equations 
Calculus 
Differential Equations 
Analysis 
Numerical Analysis 
Number Theory 
Algebra 
Linear Algebra 

Topology 

Probability 
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  :یابی ارزش

    % 41:متر نمیا نموآز

 %41 :نهاییآزمون 

 % 21:سایر

 تمرین و فعالیت کالسی است و% 11نمره شامل % 21

 .شامل ارائه شفاهی یک مبحث ریاضی در کالس به زبان انگلیسی است% 11 

 :منابع

 انگلیسی برای دانشجویان رشته ریاضی، نوشته مهدی جعفرزاده و مجید میرمیران-[1]

 دهزا زبان تخصصی ریاضی، نوشته محمدحسن بیژن[2]-
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 تصادفی هایفرآیند

   نیکولکتراپست                                                                                                      عبدالرضا سیاره: مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                                                 3  :تعداد واحد

 :هدف درس

رود دانشجویان پس از  انتظار می. باشد هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مفهوم فرایندهای تصادفی از دیدگاه نظری و کاربرد آنها می

به عالوه انتظار . ها و خواص مهم آنها در حد مقدماتی باشند مولفه گذراندن این درس قادر به شناسایی و تشخیص انواع فرایندهای تصادفی،

 .    هایی کسب نمایند سازی برخی فرایندهای مقدماتی و استنباط مهارت رود دانشجویان در برآورد پارامترها و شبیه می

 1احتمال  :نیازهاي علمی پیش

 

 :هاي درس و نحوه ارائه مطالب سرفصل

 : فصل اول

های جذب، زنجیرهای زاد و  های گذرا و بازگشتی، احتمال های اصابت، ماتریس انتقال، وضعیت کف، تابع انتقال، توزیع اولیه، زمانزنجیرهای مار

 .  بندی، تجزیۀ فضای مکان، مسئله بخت بازیکن ای و صف مرگ، زنجیرهای شاخه

 : فصل دوم

 

: فصل سوم

 

 :فصل چهارم
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  :یابی ارزش

کوتاه و  یها امتحان ینمره برا 4. دیآ یبه عمل م یا نمره 1هر فصل امتحان  انیدر پا. ردیگ ینمره تعلق م 5۷2به هر فصل  ترم انیدر امتحان پا

 .شود یدر نظر گرفته م نیحل تمر ینمره برا 2

 جزوه درسی و: منابع
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 مبانی احتمال
 نیکولکتراپست                                                                                                         عبدالرضا سیاره: مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                                                 3  :تعداد واحد  

 ها و احتمال   ها، شاخص ها، توصیف داده داده آشنایی با مفاهیم:  هدف درس

 عمومیریاضی  :نیازهاي علمی پیش

 

 :هاي درس و نحوه ارائه مطالب سرفصل

 : فصل اول

 ( گسسته و پیوسته)ها ، انواع داده(کمی و کیفی)گیری های اندازه ، مقیاس(گسسته و پیوسته)مبانی آمار توصیفی، جمعیت، نمونه، متغیر

 

 : فصل دوم

 

 :صل سومف
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 :فصل چهارم

 

نمره  4. آید ای به عمل می نمره 1در پایان هر فصل امتحان . گیرد نمره تعلق می 2/2در امتحان پایان ترم به هر فصل  :یابی ارزش

 .شود نمره برای حل تمرین در نظر گرفته می 2های کوتاه و  برای امتحان

 

 .سیشلدون راس و جزوه کالتالیف مبانی احتمال : منابع
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   مبانی احتمال        

                                          admalekzadeh@yahoo.com   :  نیکولکتراپست                                                                          زادهاحد ملک :مدرس

 کارشناسی رشته ریاضی کاربردی: مقطع                                                                                  3 :تعداد واحد 

 :هدف درس

 مفاهیم اولیه علم آمارآشنایی با 

 :نیازهاي علمی پیش

 ندارد

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 دمات علم آمارمفاهیم و مق: فصل اول

 آمار توصیفی داده های خام: فصل دوم

 آمار توصیفی داده های طبقه بندی شده: ومسفصل 

 آشنایی با مقدمات احتمال و انواع آن: چهارمفصل 

 اصول احتمال و قواعد آن: پنجمفصل 

 احتمال شرطی :ششمفصل 

 استقالل پیشامدها :هفتمفصل 

 احتمال کل و اصل بیز :هشتمفصل 

 .هفته بعد از اتمام بخش آمار توصیفی گرفته خواهد شد2م میان تر

 

اطالعات ارائه پروژه ها، های حل تمرین،  کالساطالعاتی درباره ساعت کالس اصلی،  نحوه و ترتیب تدریس استاد، تواند شامل این بخش می

 .باشد ،آزمون و هر مطلبی که استاد قصد دارد با دانشجوها در میان بگذارد

  

mailto:admalekzadeh@yahoo.com
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  :ییاب ارزش

 نمره 6: میان ترم

 نمره 8: پایان ترم

 نمره 2: حضور و غیاب

 نمره 4: فعالیت کالسی و حل تمرین

ها، میزان نمره دهی به حل تمرینات، پروژه ها، آزمون میانترم،  تواند شامل اطالعاتی درباره میزان بارم بندی هر فصل در آزمون این بخش می

 .شود تعیین کالس دانشجویان سطح با متناسبهای کالسی و  پایانترم، آزمونک

 :منابع

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد(. 3چاپ )مبانی احتمال (. 1331)قهرمانی، سعید ترجمه شاهکار، غالمحسین و بزرگنیا ابولقاسم - [1]

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد(. 41چاپ )آمار و احتمال مقدماتی (. 1334)بهبودیان، جواد  - [2]
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 مبانی جبر
                                                                     kntu.ac.irmoghadam@ :   نیکولکتراپست                                                                       علیرضا مقدم فر              : مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                               3: تعداد واحد  

 

 :هدف درس

 ( گروهها، حلقه ها و میدان ها)آشنایی دانشجویان با ساختار جبری 

 

 :نیازهاي علمی پیش

 نظریه اعداد 

 

 :س و نحوه ارائه مطالبهاي در سرفصل

نیم گروهها، مونوئید ها و گروهها، زیرگروهها، زیرگروههای نرمال و قضیه الکرانژ و گروههای خارج قسمتی، همریختی ها و یکریختی : فصل اول

 .ها، قضایای اساسی یکریختی، قضیه کیلی و قضیه کوشی درمورد گروههای آبلی، گروههای جایگشتی

و حلقه های خارج قسمتی، ( …ایده ال های اول، ماکسیمال و ژاکوبی، )رحلقه ها و ایده ال ها، انواع ایده ال ها حلقه ها، زی: فصل دوم

 . همریختی حلقه ها و قضایای یکریختی، حوزه های صحیح و میدان ها، میدان های متناهی، عناصر خودتوان و پوچتوان در حلقه ها

تمرینات به شکل بسته های ده تایی و تایپ شده در . سپس وارد فصل اول و دوم خواهیم شد. شدتدریس با یادآوری مطالب جبر آغاز خواهد 

 .حل تمرین ها پس از تدریس هر عنوان درسی انجام خواهد شد. اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت

 

:یابی ارزش

، حل تمرینات محوله، کار (نمره 11)ب فصل اول و دوم ، امتحان پایان ترم شامل مطال(نمره 6)امتحان میان ترم شامل مطالب فصل اول 

 (.نمره 4)کالسی و حضور منظم در کالس 
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 :منابع

[1]  I .N .  Herstein, Abstract algebra. Third edition. With a preface by Barbara Cortzen and David J. 

Winter. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 1991.  
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 آنالیز عددیمبانی 
  hadizadeh@kntu.ac.ir :نیک ولکتراپست                                                                      هادی زاده یزدی محمود:  مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                            3  :تعداد واحد

 :هدف درس

 مدلهای همان پیوسته، مسائل. است ریاضی پیوسته ی مسائل حل برای کارامد های الگوریتم تحلیل و تجزیه طراحی، توسعه، علم عددی آنالیز

 قالب یک مساله ریاضی  در معموالً که هستند ... و زیستی مالی، اقتصادی، شیمیایی، کی،فیزی پدیده های شامل طبیعی پدیده های ریاضی

دامنه این حوزه از دانش بشری می تواند بسیار گسترده تلقی شود و در حالت کلی می توان چنین اظهار نمود که از این رو  . شوند می ظاهر

می  مشخص  مهندسی و کاربردی سایر علوم  را با علم ه طور طبیعی ارتباط اینب  که است  عددی آنالیز دانش از بخشی ریاضی سازی مدل

تعیین ) و یا روش های حل  تئوری نظیر شرایط وجود و یکتایی جواب  نگاه در قالب یک مساله ریاضی از پیوسته مدلهای این بررسی. کند

. ضی عمومی، مبانی آنالیز ریاضی و معادالت دیفرانسیل آموخته اندرا دانشجویان تا حدی در دروس ریا( جواب دقیق یا  همان فرم بسته جواب

 ریاضی مدلهای برای دقیق و بسته فرم با جوابهایی دادن به بدست قادر مواقع از بسیاری در لیکن از آنجا که در عمل، چنین روش هایی 

 . ندارد وجود عددی آنالیز علم کمک به آن تحلیل و تجزیه و تقریبی جواب یک قناعت به جز به چاره ای موارد اکثر لذا در ،نیستند

مساله پیوسته را به یک مساله گسسته  تبدیل  تقریبی یک مساله ریاضی الزم است الگوریتمی طراحی کنیم که ابتدا جواب یافتن برای معموالً

 کارامد و قابل  مساله را با روش های یموانبت در ماشین محاسب  علمی نحوه انجام محاسبات نموده و سپس با استفاده از اطالعات کافی از

  .کنیمتوسط یک ابزار محاسباتی مناسب حل  اعتماد

 .  در این درس دانشجویان با مبانی نظری  و اصول اولیه طراحی چنین الگوریتم هایی آشنا می شوند 

 

 :نیازهاي علمی پیش

 معادالت دیفرانسیل  -ه نویسی مبانی کامپوتر و برنام -آنالیز ریاضی مقدماتی   -ریاضی عمومی 

 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

، کنترل متغیره انواع خطا، خطای محاسبات، خطای اعمال ریاضی، تقریب توابع یک ، اعدادعلمی ا، نمایش و انتشار خط منابع تولید:  فصل اول

 ! گوریتم عددی؟یک مساله ریاضی، پایداری مساله یا  پایداری ال حساسیتخطا،  وضعیت و 

تعیین ریشه های حقیقی یک معادله غیرخطی تک متغیره، ساختار روش های تکراری،  روش دوبخشی و شرایط همگرایی آن، :  فصل دوم

رافسون و مباحث همکرایی آن، مرتبه همگرایی یک روش عددی، روش وتری، حل -روش نابجایی، روش تکرار نقطه ثابت، روش تکراری نیوتن

 . ادالت غیرخطی با استفاده از روش نیوتندستگاه مع

، درونیابی شده نیوتن ت تقسیمروش تفاضالمعرفی چندجمله ایهای درونیاب الگرانژ، درونیابی با استفاده از ، و تقریب توابع نیابیدرو: فصل سوم

خطای درونیابی، حداکثر اب، کمینه کردن درونی های ای خطای چندجمله ، با استفاده از نفاضالت پیشرو، پسرو و مرکزی فاصله همدر نقاط 

 .، تقریب کمترین مربعات پیوسته و گسستهمعکوسبرونیابی، درونیابی 
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،  خطا و ناپایداری عددی در مشتق گیری، مفاهیم اوی کوچک و بزرگ در تقریب مشتق عددیو انتگرال گیری گیری  مشتق:  فصل چهارم

کاتس، قاعده انتگرال گیری رامبرگ و برونیابی ریچاردسون، قوائد انتگرال گیری -گیری نیوتن یک تابع، انتگرال گیری عددی، قوائد انتگرال

  .تقریب عددی انتگرال های چندگانه  -خطای قوائد انتگرال گیری -گوس

 :کالس هاي حل تمرینپروژه و 

لزم به انجام تمرین های محوله توسط دستیار دانشجویان م. برای هر فصل حداقل یک کالس حل تمرین و رفع اشکال برنامه ریزی شده است 

 . همچنین یک پروژه محاسباتی به هر دانشجو واگذار خواهد شد. آموزشی درس خواهند بود

 

  :یابی ارزش

 . آزمون به تفکیک از هر فصل و پروژه خواهد بود 4نمره ارزشیابی مبتنی بر تمرین های محوله، کوئیزها، 

 

 :منابع

6931، یسمعیل بابلیان، انتشارات فاطم، اعددیمبانی آنالیز  [6] 

[2] Numerical Analysis, Richard L. Burden and J. Douglas Faires, 9th Edition, 2011. 
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 نظریه محاسبهمبانی 
                                                                                    jowhari@kntu.ac.ir:نیک ولکتراپست                                                                                        حسین جوهری :مدرس

 کارشناسی : مقطع                                                                                        3           :تعداد واحد 

 :  هدف درس

آشنایی با . و ماشینهای محاسباتی در سطوح مختلف( ها مجموعه)رابطه بین زبان  تبیین .محاسبات و الگوریتمها نظری ابعادآشنایی مقدماتی با 

 . پذیری و تصمیم پذیری در ریاضیات و علوم کامپیوتر مسائل محاسبه

 :نیازهاي علمی پیش

 ریاضیمبانی 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 زبانهای منظم و ماشینهای متناهی: فصل اول

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

 ای و زبانهای مستقل از متن ماشینهای پشته: فصل سوم

 ماشین تورینگ: فصل چهارم 

 تصمیم پذیری  مسئله تصمیم پذیری و شبه: فصل پنجم

ممکن است عالوه بر فصول ذکر شده . باشد سازی نمی باشد و شامل کار عملی مانند انجام پروژه و پیاده رس یک درس صرفا نظری میاین د

جهت آشنایی عمومی دانشجویان مورد ( کامپایلرها، قضیه گودل و غیره مانند رابطه زبانهای انسانی و زبانهای برنامه نویسی،)مطالبی اضافی 

 . شود در طول ترم یک سری تکالیف به دانشجویان داده می. بحث قرار گیرد

  :یابی ارزش

 . شود ارزیابی عملکرد دانشجویان بر اساس این موارد انجام می

 (. هر فصل یک سری تکلیف)تکالیف در طول ترم 

 .فعالیت در کالس و شرکت در بحثها

 .  امتحان میانترم و پایانترم 
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 :منابع

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشكده رياضيرشناسی کا دروس طرح درس
 

 
 
 

06 
 

 

 مبانی هندسه
  haghighi@kntu.ac.ir :   نیکولکتراپست                                                                                      حسن حقیقی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                            3  :تعداد واحد 

 :هدف درس

تن چندین مفهوم های نَتاری، اُقلیدسی، بیضوی و هذلولی به روش دستگاه اصل موضوعی، از طریق فرض پنداشساختن دقیق بنای هندسه 

 .ها به کم قواعد استنتاجها از این  بنداشتتعریف نشده و چندین گزاره بدیهی موسوم به بُنداشت و  استنتاج دقیق قضایای این هندسه

 :نیازهاي علمی پیش

 .مبانی علوم ریاضی

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

اصل اول اقلیدس برای هندسه اقلیدسی، اصل توازی و تالش برای نتیجه گرفتن آن از روش بنداشتی، اصطالحات تعریف نشده، چهار: فصل اول

 .چهار اصل اول

 .های آفین و تصویری، صفحههاهندسه وقوع، مدل های دستگاه های اصل موضوعی و مُدلی برای هندسه وقوع، یکریختی مُدل: فصل دوم

های قابلیت انطباق، بود، بنداشتهای میانهیلبرت برای هندسه شامل، بُنداشتهای نقایص روش اصل موضوعی اقلیدس، بُنداشت: فصل سوم

 .های پیوستگی، بنداشت توازیبنداشت

ای بدون بنداشت توازی، قضیه زوایای متبادل درونی، قضیه برونی مثلث، اندازه زاویه و پاره خط، قضیه هندسه َنتاری و هندسه: فصل چهارم

 .های توازی، مجموع زوایای مثلثصلارزی الُژاندر، هم-ساکری

های موازی خطهای متشابه، نیمای مبتنی بر نقیض اصل توازی، مجموع زوایای یک مثلث، مثلثهندسه هذلولوی به عنوان هندسه: فصل پنجم

 .هاحدی، صبقه بندی موازی

های پوانکاره، تعامد در مدل کِالین، مُدل-مدل بِلتِرامیاستقالل اصل توازی از بقیه اصول هندسه نَتاری، تعبیر هندسه هذلولی و : فصل ششم

 .  کِالین-کِالین، انعکاس نسبت به دایره و ماهیت تصویری مدل بِلتِرامی-بِلتِرامی

  :یابی ارز

حس شوند و مسیری است برای تحریک های درس و بیشتر فهمیدن آن ارائه میبرای تعمیق آموزه  هاتمرین: شده هاي محولتمرين-1

ها، نه تنها سبب پاسخ دادن به برخی انجام تمرین. کنجکاوی فرد نسبت به چیستی قضایا و موضوعاتی که در طی درس مطرح می شوند

 .ها طرح می شوندهای ناگفته و پنهان شده در پس تمرینسواالتی خواهد بود که در ذهن مطرح می شوند بلکه به کشف جنبه
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نمره از کل  3ها مجموعا حل مسایلی که در هر جلسه تعیین می شوند در ارزیابی تاثیر مثبت دارد و تمرین به همین دلیل انجام تکالیف  و

روز بعد از  11های حل شده تمرین برای حل در هرجلسه تعیین می شود و مهلت باز پس دادن تمرین 3حداکثر . دهندنمره را تشکیل می

 .نمره می باشد 3ها تمریننمره حاصل از . زمان تعیین آنها خواهد بود

 .؛ درپایان جلسه هفتم، شامل حداکثر دو سوال  آزمونک اول

 .؛ درپایان جلسه چهاردهم، شامل حداکثر دوسوال  آزمونک دوم

 . ؛ درپایان جلسه بیست و یکم، شامل حداکثر  دوسوال  آزمونک سوم

 .؛ در پایان جلسه بیست و هفتم شامل حداکثر دوسوال  آزمونک چهارم

 .نمره دارند 3هریک از آزمونک ها 

 .نمره 5. آزمون پايان ترم

 :منابع

های اقلیدسی و نا اقلیدسی و بسط آنها، ویرایش سوم، اثر ماروین جی گرینبرگ، ترجمه محمدهادی شفیعیها، انتشارات مرکز نشر هندسه  [1]

 .دانشگاهی

[2] Richard J. Trudeau, The Non-Euclidean Revolution, Birkhauser publishing company, 1987. 

[3] Marvin Jay Greenberg, Euclidean and non-Euclidean geometries, W. H. Freeman Company, Fourth 

Edition, 2008. 

به همین دلیل به . ویرایش چهارم کتاب گرینبرگ حاوي تغییراتی است که آن را از ویرایش سوم متمایز کرده است: توضیح

 .وان مرجعی دیگر براي درس معرفی شده استعن
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 معادالت دیفرانسیل

mmjamei@kntu.ac.ir : نیکولکتراپست      (  https://wp.kntu.ac.ir/mmjameiصفحه شخصی)مسجدجامعی محمد  :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                                 3: تعداد واحد 

 :هدف درس

 .های فیزیکی، زیستی و اجتماعی های ریاضی سیستم تأکید بر مدلسازی و مطالعه مدل

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

 :نیازهاي علمی پیش

 (نیاز یا همزمان پیش( )2)ریاضی عمومی 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

؛ انواع دیفرانسیل معادله تشکیل؛ دیفرانسیل معادله جواب یکتایی و وجود مسألهبندی معادالت دیفرانسیل؛  تقسیم) مقدمات و تعاریف: فصل اول

 (های معادله دیفرانسیل جواب

 ها  های حل آن و روش اول مرتبه دیفرانسیل معادالت: فصل دوم

 ها های حل آن و روش باالتر و دوم مرتبه معادالت: فصل سوم

 الپالس تبدیل: فصل چهارم

 خطی دیفرانسیل معادالت دستگاه حل: فصل پنجم

 ها سری کمک به دوم مرتبه دیفرانسیل معادالت حل: فصل ششم

گیرد تا با آمادگی  های مجازی در اختیار دانشجو قرار می ز طریق سامانه آموزشقبل از شروع هر فصل فایل جزوه تهیه شده ا :نحوه تدريس

شود تا دریافت خود از مفاهیم آن جلسه را بصورت خالصه ارسال  در بعضی جلسات مشخص از دانشجو خواسته می. قبلی در کالس حاضر شوند

ها را در سامانه بارگذاری  رود دانشجو در موعد مقرر پاسخ و انتظار میشود  های متناسبی در نظرگرفته می برای مطالب هر هفته تمرین. نماید

 . هایش بشود گیرد تا دانشجو متوجه اشتباهات احتمالی در پاسخ ها بر روی سایت قرار می در نهایت، پس از موعد مقرر پاسخ تمرین. کند

 شنبه  سه -یکشنبه  :ساعت کالس اصلي

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

 .گرفته خواهد شد
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  :استاد وراه ارتباطي دانشجو 

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

 از طریق آدرس ایمیل اعالم شده در سامانه؛ 

 .رسانی ل اطالعهای فضای مجازی و تشکیل کانا استفاده از ظرفیت

  :یابی ارزش

 ؛شفاهی صورت به، پرسش و پاسخ  آنالین درس کالس در دانشجو حضور: شود 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

 .کندجلساتی مشخص در طول ترم در سامانه بارگذاری  پایان در را مطرح شده سواالتپاسخ  و درس، از خود برداشت دانشجو هر

        41: %ییآزمون نها% + 61: و ارائه تمرین ( ارائه مطالب درسی در قالب کنفرانس، مشارکت در مباحث)های کالسی  فعالیت: محاسبه نمره نهایی

 

 :منابع

 .نیکوکار مسعود دکتر تألیف ،دیفرانسیل معادالت کتاب. 1

[2] Boyce ,DiPrima - Elementary differential equations and boundary value problems. 
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 معادالت دیفرانسیل     

                 s.rahnama742@yahoo.com :   نیکولکتراپست                                              سمیه رهنما                          : مدرس

 کارشناسی: مقطع  واحد                                                                    3   :تعداد واحد 

 :هدف درس

دالت دیفرانسیل، حل معادالت مرتبه اول، مرتبه دوم و مراتب باالتر، حل معادالت دیفرانسیل با استفاده از سریهای توانی، حل معا آشنایی با 

 معادالت دیفرانسیل با استفاده از تبدیل الپالس و حل دستگاه معادالت

 :نیازهاي علمی پیش

 .1ریاضی عمومی 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 :فصل اول

تعریف معادالت دیفرانسیل، تعریف جواب، دسته بندی معادالت دیفرانسل، مساله مقدر اولیه، تشکیل معادله دیفرانسیل، مسیرهای قائم در  

معادالت دیفرانسیل جداپذیر، همگن، کامل و کلیه معادالتی که به معادالت : معادالت مرتبه اول شامل. دستگاه مختصات دکارتی، میدانهای سو

 .معادالت خطی مرتبه اول، قضایی وجود و یکتایی جواب، معادالت برنولی و ریکاتی. انسیل جدایی پذیر ، همگن یا کامل تبدیل می شونددیفر

: فصل دوم  

خطی معادالت مرتبه دوم قابل تبدیل به معادله مرتبه اول، قضیه وجود و یکتایی جواب برای معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم، معادله دیفرانسیل 

همگن و با ضرایب ثابت( مراتب بآالتر) مرتبه دوم، معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم  

غیر همگن و با ضرایب ثابت به روش ضرایب نامعین، حل معادالت دیفرانسیل خطی مرتبه دوم با ( و باالتر) حل معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم 

متغیر و به روش تغییر پارامترها، دیفرانسیل خطی مرتبه دوم غیر همگن با ضرایب  حل معادالت .ضرایب متغیر همگن  با روش کاهش مرتبه

همگن و غیر همگن( و باالتر) اویلر مرتبه دوم-حل معادالت کشی  

:فصل سوم  

قطه عادی، تعریف تابع تحلیلی، تعریف نقطه عادی و غیر عادی معادله ، بسط جواب حول ن...یادآوری قضایای مربوط به سری های توانی و   

 تعریف سری فروبنیوس، انواع نقاط غیر عادی، بسط جواب حول نقطه غیرعادی منظم، بررسی کلیه حاالت و فرم جوابها

 تعریف تابع گاما، معادالت لژاندر و بسل و خواص مهم آنها
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: فصل چهارم  

ل الپالس مشتق، قضایای انتقالتعریف تبدیل الپالس، شرایط وجود تبدیل الپالس، تبدیل الپالس توابع مقدماتی، تبدی  

 تبدیل الپالس پیچش، تبدیل الپالس توابع پله ای، تبدیل الپالس  تابع دلتای دیراک، تبدیل الپالس تابع متناوب

معکوس تبدیل الپالس، قضایا و روش محاسبه تبدیل معکوس الپالس، کاربردهای تبدیل الپالس نظیر حل انتگرال های ناسره، معادالت 

 ..یل ودیفرانس

 :فصل پنجم

 حل دستگاه معادالت دیفرانسیل همگن و ناهمگن به کمک روش حدفی، مرور مفاهیم مربوط به جبر خطی

.حل دستگاه معادالت دیفرانسیل به روش مقادیر ویژه و بررسی تمام حالتها  

:ارزشیابي هنحو  

.نمره 1کار کالسی شامل حل  تمرین و فعالیتهای کالس حل تمرین   

 .آزمون به صورت زیر برگزار میشود 5م  در طول تر

 .نمره برگزار میشود 4صبح  و به ارزش  11:31ساعت    22۷12۷33آزمون اول در تاریخ    .1

 .نمره برگزار میشود 4صبح و به ارزش  11:31ساعت  11۷2۷1411آزمون دوم در تاریخ   .2

 .ه برگزار میشودنمر 4صبح و به ارزش  11:31ساعت   24۷2۷1411    آزمون سوم در تاریخ  .3

 .نمره برگزار میشود 4صبح و به ارزش  11:31ساعت   21۷3۷1411    آزمون  چهارم در تاریخ  .4

نمره  4صبح و به ارزش  8ساعت ( تاریخ تعیین شده توسط آموزش) 6۷4۷1411آزمون پنجم به عنوان آزمون پایانترم در تاریخ    .5

                                                          .برگزار میشود

                                                                                                                   

یک شنبه  یک جلسه اضافه  آنالین به عنوان جلسات اصلی درسدانشجویان توجه نمایند که هر هفته عالوه بر جلسات تعریف شده در سامانه   

.تعریف میشود و حضور در این جلسات ضروری استبه عنوان جلسه حل تمرین    

 

  :منابع

معادالت   دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی، تالیف بویس و دیپریما   [1]  

 تالیف دکتر بیژن طائری( همراه با آزمایشگاههای کامپیوتر متمتیکا و میپل) معادالت دیفرانسیل  [2] 
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با مشتقات جزییعادالت دیفرانسیل م

 azakeri@kntu.ac.ir  : نیکولکتراپست                                                                 علي ذاکري: مدرس 

 کارشناسي: مقطع                                                                3 :تعداد واحد

 :هدف درس

------------------ 

 :نیازهاي علمی پیش

اطالعات آزمون و ها، ارائه پروژههای حل تمرین،  کالساطالعاتی درباره ساعت کالس اصلی،  نحوه و ترتیب تدریس استاد، شامل  :هفته اول

 .است ،هر مطلبی که استاد قصد دارد با دانشجوها در میان بگذارد

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس رفصلس

 آنالیز فوريه: فصل اول

ای توابع، فرم مختلط سری فوریه، انتگرال فوریه،  دامنهفوریه، بسط نیمسری سری فوریه، قضایای همگرایی سری فوریه، مشتق و انتگرال : شامل

ینوسی و کسینوسی، فرم مختلط انتگرال فوریه، تبدیالت انتگرال فوریه س، فوریهانتگرال قضایای همگرایی سری فوریه، مشتق و انتگرال 

 .متناهی، نیمه متناهی و نامتناهی فوریه، قضایا و کاربردهای آنها

 .هفته   8مدت زمان ارائه درس حدود 

 

 معادالت ديفرانسیل جزيي: فصل دوم

 رزيسائل با شرايط اولیه و م، مدوم خطي ةبندي معادالت ديفرانسیل جزيي مرتبدستهشامل 

 هفته  8مدت زمان ارائه درس حدود 

معادالت  ،(دیریکله، نیومن، آمیخته و رابین) گوناگون مرزی روش جداسازی متغیرها برای مسایل با شرایط اولیه ،سازیمدل :معادالت سهموی

 .یی جوابوجود و یکتا ،ماکسیمم اصل ای و کروی،در فضای یک و چندبعدی در مختصات دکارتی، قطبی، استوانه حرارت

دیریکله، ) گوناگون روش جداسازی متغیرها با استفاده از معادله موج ی، حل بعدیکفضای قانون بقا در ها، روش مشخصه :معادالت هذلولوی

 ای و کروی و روش داالمبردر فضای یک و چندبعدی در مختصات دکارتی، قطبی، استوانه( نیومن، آمیخته و رابین

در فضای یک و چندبعدی در  معادالت الپالس و پواسن ،ل با شرایط مرزیئروش جداسازی متغیرها برای مسا ،زیسامدل : یمعادالت بیضو

 .هلدیریک ۀتابع گرین و مسالای و کروی ، مختصات دکارتی، قطبی، استوانه

 روش تبديالت الپالس و فوريه براي حل مسائل فوق
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  :یابی ارزش

ها، میزان نمره دهي به حل تمرينات، پروژه ها،  باره میزان بارم بندي هر فصل در آزمونتواند شامل اطالعاتي در اين بخش مي

 .شودتعیین  کالس دانشجويان سطح با متناسبهاي کالسي و  ترم، آزمونکترم، پايانآزمون میان

 (نمره 55)پس از پايان درس سري فوريه : آزمون اول

 (نمره 55)پس از پايان درس انتگرال فوريه : آزمون دوم

 (نمره 55)پس از پايان درس تبديالت فوريه : آزمون سوم

 (نمره 55)ها در حل معادالت ديفرانسیل مرتبه اول جزيي روش مشخصه: آزمون چهارم

 (نمره 55)پس از پايان درس روش جداسازي متغییرها در فضاي يک بعدي :  آزمون پنجم

 (نمره 55)ها در فضاي چندبعدي پس از پايان درس روش جداسازي متغییر:  آزمون ششم

 (نمره 55)روش تبديالت فوريه براي حل معادالت ديفرانسیل حرارت، موج و پواسن : آزمون هفتم

 (نمره 55)تابع گرين و روش داالمبر در حل معادالت موج : آزمون هشتم

 (نمره 00)آزمون سراسري : آزمون نهم

 (نمره 30)از هشت مرحله فوق : تكالیف

 نمره 50: پروژه

 

 :منابع

[1] Tyn Mynt U Debnath, Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers, 2011. 

[2] Peter V. O'Neil, Advanced Engineering Mathematics,7
th
 Edition, 2011. 

[3] Hillen, Thoma, Partial Differential Equations: Theory and Completely Solved Problems, 2012. 

[4] Peter V. O'Neil, Beginning Partial Differential Equations, 2014. 

[5] Eewin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 9
th
 Edition, 2006. 
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 نظریه گراف
                                                                                          framezanib@gmail.com:   نیکولکتراپست                                                                           فرزانه رمضانی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                  3  :تعداد واحد 

 :هدف درس

 برخی قضایا، تکنیکها و الگوریتم های گرافی آشنایی با

 

 گذراندن درس مبانی ترکیبیات :نیازهاي علمی پیش

 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 جهتدار، گراف وزندار، زیرگراف، زیرگراف تولید شده،  اهیم اولیه گراف،فم .1

 همریختی و یکریختی و خودریختی گرافها،  .2

 دنباله درجات، گر ، اعمال مسیر، گشت، گراف کامل، گراف چندبخشی،  .3

 گراف پیترسن تعمیم یافته، ماتریسها در گراف و رابطه آنها با گشت در گراف،  .4

 اتصال و گراف توانی،  .5

 روی گرافها عضرب دکارتی، اجتما گرافهای همبند، درخت و جنگل، درختهای فراگیر، همبندی راسی و شامل .6

 جورسازی در گراف، تطابق ماکسیمم و می نیمم،  .7

 یالی، رنگ آمیزی  .8

 شبکه و شارها،  .3

 قضیه منگر و رابطه آن با همبندی،  .11

 عدد استقالل،  .11

 شنده دوره گرد، مسئله فرو .12

 گرافهای مسطح، قضیه کوراتفسکی، دوگان گراف  .13

 تطابق ماکسیمال و کامل،  .14

 ری و همیلتونی، گرافهای اویل .15

  :یابی ارزش

 .برگزار خواهد شد 1411اردیبهشت  4و  33اسفند  23امتحانات میان ترم در تاریخ های 

 (آزمون نهایی)8+6(تمرینات تحویلی و حضور در کالس+)4(آزمون میان ترم دوم (+)آزمون میان ترم اول)2نمره نهایی به صورت 

mailto:framezanib@gmail.com


                                  1011نیم سال دوم  –دروس کارشناسی دانشکده علوم ریاضی 
 

 
 

42 
 

 

 :منابع

 (مورتی-باندی)نظریه گراف و کاربردهای آن  [1]

 (وست)آشنایی با نظریه گراف  [2]
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 نظریه مقدماتی اعداد   
                             ghorbani@kntu.ac.ir :   ایمیل                                                                                                            ابراهیم قربانی :مدرس

 کارشناسی : مقطع                                                                                                                     3: تعداد واحد 

 :هدف درس

ها و  نهشتی های بخشپذیری، هم ویژگی هدف اصلی این درس مطالعه. ه ویژه اعداد صحیح و گویا استهای اعداد ب اعداد مطالعه ویژگی نظریه

 .است و کاربردهای آنقانون تقابل مربعی  ، (دیوفانتی)های سیاله  حل معادله

 

  :نیازهاي علمی پیش

 مبانی علوم ریاضی

 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 

خطی و  نمایش علیه مشترک، بزرگترین مقسوم ،اساسی حساب ذیری، الگوریتم تقسیم، اعداد اول، قضیهبخشپ (:بخشپذيري)فصل اول 

 خطی  های سیاله حل معادله، الگوریتم اقلیدس

 زمتشکل ا   و گروه ضربی      معرفی حلقه)ها  ها و مخفف مانده های مقدماتی، دستگاه مانده تعریف و ویژگی :(همنهشتي ها)فصل دوم 

، مانده چینی های خطی، قضیه همنهشتی های خطی، دستگاه همنهشتی، (به زبان همنهشتی   و گروه ضربی     پذیر عضوهای وارون

 برخی از نتایج  ،(   و   بیان ارتباط آنها با گروه)های فرما، اویلر، ویلسن  قضیه

حل و ، (مولد های گروه ضربی) های اولیه ریشه، و ویژگیهای آن pو  nهای  هی ضربی به پیمان تعریف رتبه (:ريشه هاي اولیه)فصل سوم 

 f(x) ≡0  (  nبه پیمانه)ای  نهشتی چندجمله های هم بحث معادله

تام،  اعداد اول مرسن، اعداد ،اویلر ها، تابع موبیوس ، تابع فی علیه تعداد و مجموع مقسوم ،حسابی، ضربی تابع (:توابع حسابي)فصل چهارم 

 اعداد تام زوج 

و کاربردهای قانون تقابل مربعی ، گاوس محک اویلر، لم، های آنها ی درجه دوم و ویژگی مانده و نامانده (:مانده هاي درجه دوم)فصل پنجم 

 آن
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  :یابی ارزش

 ، ٪25های تحویلی  حل تمرین

 ، ٪35ترم   آزمون میان

 ٪41ترم  ن آزمون پایا

 

 :منابع

1. D. M. Burton, Elementary Number Theory, 6
th

 Edition, McGraw-Hill, 2007. 

2. I. Niven, et al., An Introduction to the Theory of Numbers, John Weily & Sons Inc., 1991. 
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 ها نظریه مقدماتی مجموعه
                                                                                    framezanib@gmail.com :  نیکولکتراپست                                                                          فرزانه رمضانی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                  3  :تعداد واحد 

 :هدف درس

 برخی تکنیک های عمومی در مبحث مجموعه ها آشنایی با

 

 :نیازهاي علمی پیش

 گذراندن درس مبانی ریاضی

 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

  م توانی مجموعه ها، مجموعه متناهی، مجموعه شمارا، مجموعه های آنها،ه .1

 عداد طبیعی به کمک اصول موضوع پئانو، استقراء و بازگشت در مجموعه اعداد طبیعی، مجموعه ا .2

 ساخت مجموعه اعداد صحیح و مجموعه اعداد گویا و استنباط ویژگی برش ددکیند  .0

 اصل موضوع جایگزینی،  اساخت مجموعه اعداد حقیقی ب .4

 اعداد ترتیبی، ناشمارا، حساب اعداد اصلی،  .5

 یوستار، ترتیب جزئی، خوشترتیبی، اصل انتخاب، فرضیه پ .6

 بعضی مباحث ویژه در نظریه بازگشت ترامتناهی،  .7

  زالف ها، نوع های ترتیبی، حساب اعداد ترتیبی، صورتهای هم ار .8

 

 

  :یابی ارزش

 . برگزار خواهد شد 1411اردیبهشت  4و  33اسفند  23امتحانات میان ترم در تاریخ های 

 (آزمون نهایی)8+6(تمرینات تحویلی و حضور در کالس+)4(آزمون میان ترم دوم (+)یان ترم اولآزمون م)2نمره نهایی به صورت 
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 :منابع

 (لین و لین)نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن  [1]

 (دکتر ناصر بروجردیان)مبانی ریاضی  [2]
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 ها  نظریه مقدماتی مجموعه       

                             ghorbani@kntu.ac.ir : ایمیل                                                                                                      ابراهیم قربانی :مدرس 

 کارشناسی : مقطع                                                                                                                       3: تعداد واحد 

 

 :هدف درس

 رشته ریاضیات تر پیشرفته دروس در مفاهیم این کاربست هدف با ها مجموعه موضوعی اصل نظریه مقدمات با دانشجویان ساختن آشنا

 

  :نیازهاي علمی پیش

 مبانی علوم ریاضی

 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 ناشمارا های مجموعهها،  مجموعه توانی هم، نامتناهی و متناهی های مجموعه (:ناشمارا و نامتناهي شماراي هاي مجموعه)فصل اول 

 مجموعه یک عدداصلی، بِرنشتاین-رشرود قضیه، اصلی اعداد کردن مرتب، اصلی عدد مفهوم (:اصلي اعداد حساب و اعداداصلي)فصل دوم 

 اصلی اعداد توان و ضرب جمع،، (یافته تعمیم پیوستار فرضیه)پیوستار فرضیه و کانتور قضیه توانی،

 و ترتیبی خوش اصل، زورن لم ، هاوسدورف ماکسیمال اصل و انتخاب اصل (:آن ارز هم صورتهاي برخي و انتخاب اصل)فصل سوم 

 تَرامتناهی استقرای اصلمربوط،  های ارزی هم

 روی القایی ترتیب و مجموعه یک روی کلی و جزیی های ترتیب (:مرتب جزيي طور به و مرتب تماماً هاي مجموعه)رم فصل چها

 قضیه، ترتیب حافظ های نگاشت، ها مشبکه عنصر، دو پائین کران و باال کران مرتب، طورجزیی به مجموعه یک در ها زنجیره، آن ها زیرمجموعه

 آن کاربرد و کنَستر ثابت نقطه

 ترتیبی اعداد ضرب، ترتیبی اعداد جمع، ترتیبی اعداد ترتیب و ترتیبی عدد مفهوم (:ترتیبي اعداد حساب و ترتیبي اعداد)فصل پنجم 

 مجموعه ساختن (:گويا و صحیح اعداد ساختن و پِئانو اصول موضوعه از استفاده با طبیعي اعداد مجموعه ساختن)فصل ششم 

 گویا اعداد مجموعه ساختن اعداد طبیعی،  روی ارزی هم رابطه از استفاده با صحیح اعداد ساختن ،پِئانو موضوع ولاص از استفاده با طبیعی اعداد

 اعداد صحیح روی ارزی هم رابطه از استفاده با
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  :یابی ارزش

 ،٪25های تحویلی  حل تمرین

 ،٪35ترم   آزمون میان 

 ٪41ترم  ن آزمون پایا 

 

 :منابع

 

1- Herbert B. Enderton, Elements of set theory, Academic Press, 1977. 
2- U. Paep, and P. Gorekin, Reading, Writing, and Proving, a closer look at Mathematics, Springer-Verlag, 
2nd Edition, 2014. 

 دانشگاهی نشر مرکز شاراتانت رسولیان، عمید ترجمه آن، کاربردهای و ها مجموعه مقدماتی نظریه لین، و لین،  -3

 آفتاب نشر للهی، کاظم تالیف ها، مجموعه نظریه و برمنطق درآمدی -4
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 هندسه جبری مقدماتی
      haghighi@kntu.ac.ir : نیکولکتراپست                                                                                     حسن حقیقی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                            3  :تعداد واحد

 :هدف درس

های جبری، عمدتا مبتنی بر حلقه با کمک روشای باضرایب در میدان اعداد مختلط، های دستگاه معادالت چندجملهمطالعه مجموعه جواب

به عالوه تالش براین است که  با ارائه الگوریتم های مناسب، برخی جنبه های محاسباتی درس بیشتر نمایان . های آنای ها  و ایدآلچندجمله

 .گردد

 

 :نیازهاي علمی پیش

 .ترجیحاً توابع مختلط -2مبانی جبر، -1

 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

ای ها با ضرایب در میدان اعداد متخلط، فضاهای آفین، چنگوناهای آفین، پارامتری سازی تناظر هندسه و جبر، حلقه چندجمله: فصل اول

 .هاچندگوناهای آفین، ایدآل

،              ، الگوریتم تقسیم در               های ایای در حلقه چندجملهجملههای تکپایه گِروبنِر، ترتیب: فصل دوم

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

 .ای چندمتغیره و مساله ضمنی سازیدستگاه معادالت چندجمله

،   و فضاهای آفین               هندسه، قضیه صفرهای هیلبرت، تناظر بین ایدآلهای رادیکال در -ت جبرفرهنگ لغ: فصل سوم

 .ناپذیرها، تجزیه یک چندگونا به چندگوناهای تحویلها، بستار زاریسکی و خارج قسمت ایدآلجمع، ضرب و اشتراک ایدآل

 

  :یابی ارز

تالش دانشجو برای حل مساله و اثبات نتایجی که خود . مساله حل کردن نقشی اساسی در یادگیری مطالب دارد:  شدههاي محولتمرين

-نحوه اثبات قضایا می تواند کمک کند نه تنها ایده. دانشجو به آنها فکر کرده در مقابل خواندن اثبات حاضر و آماده قضایا ارزش بییشتری دارد

به همین دلیل یکی . رش داد بلکه در بلند مدت می تواند به طرح مسایل جدیدتر یا تعمیم نتایج موجود بیانجامدهای حل مساله را در ذهن پرو

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

 .نمره درس را تشکیل می دهند 21نمره از  3مسایل در مجموع . اده شوندروز پس از آن باید حل شده و تحویل د 11
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 .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] David Cox, John Little, and Donal O’Shea, Ideals, Varieties, and Algorithms, Springer-Verlag, 2016. 

یم زارع نهندی، انتشارات مرکز نشر ترجمه رح  مبادي هندسه جبري،اسمیت، لری کاهانپا، پکاککاالینن، ویلیام تِرَویز، . کارن ای   [2]

 .دانشگاهی

 


