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 مقدمهالف) 
پردازد. در این دوره دانشجو با دامنه  تحصیالت دانشگاهی است که در آن دانشجو به یادگیري مبانی ریاضیات مدرن میکارشناسی ریاضیات و کاربردها، اولین مقطع 

 شود. هاي مختلف ریاضیات آشنا می وسیعی از زمینه

 فاهداو  فیتعر ،یب) مشخصات کل
انتقال علم، از هدف این برنامه تربیت متخصصان جامع و کارشناسانی است که عالوه بر توانایی درك تحلیلی و حل مسایل ریاضی و کسب آمادگی براي پژوهش و 

درسی به شکلی است که  ریزي . برنامههاي صنعتی، اقتصادي، مدیریتی نیز برخوردار شوند و کیفی مسایل روز جامعه در زمینهتوانایی تجزیه و تحلیل کمی 
نتخاب دروس اختیاري مناسب در اي از دروس را بگذرانند و با ا ر، هسته مشترك قابل مالحظهدانشجویان هر سه رشته ریاضیات و کاربردها، آمار و علوم کامپیوت

اند  هگرفت قرار نظر مد برنامه این در که نکات شاخص از برخی ها را  داشته باشند. در هر کدام از رشته هاي تکمیلی تر توانایی ادامه تحصیل در دورههاي باال سال
 ند از:عبارت

 اي. رشته هاي بین گرایش و سایر علوم در آن کاربردهاي و ریاضیات عالقمند به دانشجویان جذب -1
 .آموختگان دانش بهتر شغلی تامین بستري مناسب براي آینده -2
 .دانشجویان متفاوت عالیق و ها توانایی به توجه -3
 اي. رشته بین و ریاضی علومهاي  رشته از یک هر در دانشجویان تحصیل ادامه براي مناسب محملی ایجاد -4
 آموزشی. هاي حداقل متعارف در راستاي تامین و ضرورت حد در دربرنامه اجباري تعیین دروس -5
 سال. تخصیص واحد متناسب با تعمیق الزم در هر درس و تعدیل منطقی تعداد دروس در هر نیم -6
 هاي علمی و مهارتی دانشجویان. نوع و هدفمند جهت افزایش تواناییدروس اختیاري مت ایجاد -7
 .دروس تکراري محتوايحذف  و اساتید وقت از بهینه استفاده -8
 هاي مختلف ریاضی. در زمینه المللی بین روز جدید، مطابق معیارهاي دروس ارائه امکان -9

 آموزشی و پژوهشی آنها.  هاي و توانایی علمی هیئت اعضاي تخصص از بهینه استفاده -10

 تیپ) ضرورت و اهم
اقتصاد و ...، و در جهت تحقق استقالل و  شناسی، علوم مهندسی، با توجه به گسترش روزافزون دامنه علم ریاضی و کاربردهاي فراوان آن در فیزیک، شیمی، زیست

 هاي کشور است. هاي آن یکی از وظایف اصلی دانشگاه دوره و بروز کردن برنامهودن این دستیابی به علوم و فناوري روز دنیا، بدون شک دایر نم

 ) تعداد و نوع واحدهاي درسی ت
سال شامل  سال و هر نیم هاي باالدستی، طول دوره کارشناسی پیوسته حداقل چهار سال (حداکثر پنج سال) است. هر سال تحصیلی شامل دو نیم نامه بر اساس آیین

 ساعت آموزش در نظر گرفته شده است.  16هفته آموزشی است. نظام آموزشی این دوره واحدي است و براي هر واحد درس نظري،  16

اند و بقیه واحدها در  هاي آموزشی تعیین شده چارچوب برنامه داراي یک ساختار کلی است که دروس اجباري آن فقط در حد ضرورت و در راستاي تامین حداقل
 اند. بطور خالصه قواعد کلی عبارت اند از: پذیر با اهدافی مشخص در جدول دروس انتخابی و اختیاري تدوین شده انعطافیک قالب 

 ،یواحد عموم 22واحد، شامل  135 نیاست. ا یواحد) الزام 140واحد (حداکثر  135و کاربردها، گذراندن حداقل  اتیاضیدر رشته ر یلیالتحص فارغ يبرا -1
 .باشد یم پروژه) شامل( ياریواحد اخت 22و  یواحد تخصص) 12+57(= 69 ه،یواحد پا 22

 اخذ نماید. ياریاخت جدول دروس 32تا  1بندهاي  دروسرا از  درسی واحد 12 حداقل است ملزم دانشجو -2

منوط به موافقت گروه ریاضیات و کاربردها و تا سقف  بر اساس قوانین دانشگاه، ،خارج از رشته (خارج از جدول دروس اختیاري)اخذ دروس اختیاري  -3
 واحد درسی مجاز است. 6حداکثر 
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 توزیع واحدها-)1(جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 
 22 عمومیدروس 

 22 پایهدروس 
 )12+57(= 69  یتخصصدروس 

 22 پروژه) شامل( ياریاختدروس 
 135 جمع

 

 آموختگان و شایستگی دانش مهارت، توانمنديث) 
و با  ملی، شرایط دانشگاه تهران و بر امکانات تأکید با و المللی بین روز هاي مدل هاي معتبر دنیا، هاي ریاضی دانشگاه هاي درسی گروه برنامه به توجه با این برنامه

هاي موجود در مجموعه علوم ریاضی  و در آن تخصص است شده درجامعه تنظیم آن آموختگان دانش و ریاضی علوم گذاري هرچه بیشترو تأثیر اعتال گسترش، هدف
 اي استاندارد تدوین شود. اس برنامهدر نظر گرفته شده و سعی بر این بوده است که دروس براس

 ند جدول دروس،هاي آموزشی تهیه و تنظیم شده است و با تهیه و تعیین هدفم حداقل صرفا در راستاي تامین و ضرورت درحد فقط اجباري در برنامه جدید، دروس
 هاي مختلف ریاضی محض، ریاضی کاربردي، آمار و علوم کامپیوتر این امکان به دانشجو داده شده است تا بسته به عالقه خود، طیف وسیعی از دروس در گرایش

گذارد تا بدون هیچ مشکلی در گرایش  نشجو میاین فرصت را در اختیار داهاي مختلف در دانش آموختگان،  عالوه بر ایجاد توانایی و مهارت انتخاب کند. این امر
 تحصیالت تکمیلی ادامه تحصیل دهد.   هاي در دورهمورد عالقه خود 

 دورهج) شرایط و ضوابط ورود به 
 شوند. دانشگاه پذیرفته میهاي  نامه ان سنجش و مطابق با ضوابط و آییندانشجویان این رشته با تعیین کد رشته در دفترچه آزمون سراسري و از طریق آزمون سازم

 

 

 

 

 

 

 

 



 7/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 پایه دروس کلی عنوان و مشخصات -)2(جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 
 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظري

نظري 
- 

 عملی
 عملی نظري

 بدون پیشنیاز  64   4 4 مبانی ریاضیات  .1

 بدون پیشنیاز  64   4 4 1ریاضی عمومی   .2

 1ریاضی عمومی   64   4 4 2ریاضی عمومی   .3

 بدون پیشنیاز  64   4 4 مبانی کامپیوتر و برنامه سازي  .4

 بدون پیشنیاز  48   3 3 1فیزیک عمومی   .5

 1فیزیک عمومی   48   3 3 2عمومی فیزیک   .6

      22 22 جمع 
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  تخصصی عنوان و مشخصات کلی دروس -)3جدول (

 عنوان درس ردیف
تعداد 
 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظري

نظري 
– 

 عملی
 عملی نظري

 2ریاضی عمومی   64   4 4 پیشرفته انحساب  .1

 64   4 4 1آنالیز ریاضی   .2
 +  1ریاضی عمومی  

 مبانی ریاضیات

 1آنالیز ریاضی   64   4 4 2آنالیز ریاضی   .3

 1آنالیز ریاضی   64   4 4 توابع مختلط  .4

 مبانی ریاضیات  64   4 4 1جبر   .5

 1جبر   64   4 4 2جبر   .6

 1آنالیز ریاضی   64   4 4 توپولوژي عمومی  .7

 1جبر   64   4 4 نظریه مقدماتی اعداد  .8

 1آنالیز ریاضی   64   4 4 مبانی آنالیز عددي  .9

 1آنالیز ریاضی +  جبر خطی  64   4 4 1بهینه سازي خطی   .10

 سازي برنامه  مبانی کامپیوتر و  32   2 2 آزمایشگاه ریاضی  .11

 بدون پیشنیاز  64   4 4 مبانی ترکیبیات  .12

 2ریاضی عمومی   48   3 3 معادالت دیفرانسیل  .13

 مبانی ریاضیات  64   4 4 جبر خطی  .14

 بدون پیشنیاز  64   4 4 1احتمال   .15

      57  57 جمع 
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 اختیاري عنوان و مشخصات کلی دروس -)4جدول (

 عنوان درس ردیف
تعداد 
 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظري

نظري 
- 

 عملی
 عملی نظري

 جبرخطی + 2ریاضی آنالیز   64   4 4 3آنالیز ریاضی   .1

 2جبر   64   4 4 3جبر   .2

 2ریاضی عمومی   64   4 4 هندسه هذلولوي  .3

 + جبر خطی 2ریاضی عمومی   64   4 4  ها هیها و رو خم لیفرانسیهندسه د  .4

 پیشرفته انحساب  64   4 4 یل مقدماتیفرانسید يتوپولوژ  .5

 توابع مختلط  64   4 4 هاي ریمان اي بر رویه مقدمه  .6

 توپولوژي عمومی+  1جبر  64   4 4 توپولوژي جبري مقدماتی  .7

 مبانی آنالیز عددي  64   4 4 آنالیز عددي  .8

 معادالت دیفرانسیل  64   4 4 مبانی سیستم هاي دینامیکی  .9

 1سازي خطی  بهینه  64   4 4 2سازي خطی  بهینه  .10

 جبر خطی+  1جبر  64   4 4 هندسه جبري مقدماتی  .11

 64   4 4 جبري مقدماتیترکیبیات   .12
مبانی +  جبر خطی+  1جبر  

 ترکیبیات

 جبر خطی+  1جبر   64   4 4 ها چندوجهیترکیبیات جبري   .13

 1جبر   64   4 4 اي جمله هاي تک آل ایده  .14

 جبر خطی  64   4 4 جبر خطی پیشرفته  .15

 1جبر   64   4 4 ها نظریه گروه  .16

 جبر خطیو  2آنالیز ریاضی   64   4 4 آنالیز تابعی مقدماتی  .17

 معادالت دیفرانسیل + جبر خطی  64   4 4 حسابان وردشی  .18
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 عنوان درس ردیف
تعداد 
 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظري

نظري 
- 

 عملی
 عملی نظري

 مبانی ترکیبیات  64   4 4 نظریه گراف و کاربردها  .19

 1سازي خطی  بهینه  64   4 4 سازي غیر خطی بهینه  .20

 1جبر +  نظریه مقدماتی اعداد  64   4 4 نظریه جبري اعداد مقدماتی  .21

 نظریه مقدماتی اعداد  64   4 4 مقدماتیهاي بیضوي  خم  .22

 اجازه گروه  64   4 4 1 هاي راهبردي بازي  .23

 64   4 4 نظریه معادالت دیفرانسیل عادي  .24
آنالیز +  معادالت دیفرانسیل 

 2ریاضی 

 مبانی ریاضیات  64   4 4 آنالیز غیر استاندارد  .25

 2آنالیز ریاضی   64   4 4 نظریه اندازه و کاربردها   .26

 سازي  مبانی کامپیوتر و برنامه  64   4 4 سازي پیشرفته برنامه  .27

 جبر خطیو  1آنالیز ریاضی   64   4 4 آنالیز تصویر  .28

 جبر خطی  64   4 4 جبر خطی عددي  .29

 مبانی آنالیز عددي  64   4 4 حل عددي معادالت دیفرانسیل  .30

 جبر خطی  64   4 4 ها پردازش داده  .31

 معادالت دیفرانسیل  64   4 4 ریاضیات زیستی  .32

 هاي دینامیکی مبانی سیستم  64   4 4 نظریه ریاضی کنترل  .33

 64   4 4 آنالیز هارمونیک مقدماتی  .34
آنالیز تابعی مقدماتی یا آنالیز  

 3ریاضی 

 1 هاي راهبردي بازي  64   4 4 2 هاي راهبردي بازي  .35

 مبانی ریاضیات  48   3 3 مبانی منطق  .36

 اجازه گروه  64   4 4 ریاضیات و کاربردهامباحثی در   .37
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 عنوان درس ردیف
تعداد 
 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظري

نظري 
- 

 عملی
 عملی نظري

 اجازه گروه  32   2 2 راهبردهاي حل مساله  .38

 مبانی ریاضیات  32   2 2 مبانی هندسه  .39

 اجازه گروه  32   2 2 تاریخ ریاضیات  .40

 اجازه گروه  32   2 2 فلسفه ریاضیات  .41

 بدون پیشنیاز  48   3 3 نگارش علمی  .42

 گروهاجازه   48   3 3 پروژه  .43

 1نیاز با فیزیک عمومی  هم 32   1  1 1 عمومی آزمایشگاه فیزیک  .44

 2نیاز با فیزیک عمومی  هم 32   1  1 2عمومی زمایشگاه فیزیک   .45

 سازي پیشرفته برنامه  64   4 4 ها ها و الگوریتم ساختمان داده  .46

 ها ها و الگوریتم ساختمان داده  64   4 4 ها طراحی و تحلیل الگوریتم  .47

 مبانی منطق  48   3 3 مبانی نظریه محاسبه  .48

 مبانی نطریه محاسبه  48   3 3 ریه محاسبهظن  .49

 سازي پیشرفته برنامه  48   3 3 هاي کامپیوتري اصول سیستم  .50

 هاي کامپیوتري اصول سیستم  48   3 3 زبان ماشین و اسمبلی  .51

 ها الگوریتمها و  ساختمان داده  64   4 4 هاي عامل اصول سیستم  .52

 ها ها و الگوریتم ساختمان داده  48   3 3 هوش مصنوعی  .53

 مبانی نظریه محاسبه  48   3 3 کامپایلر  .54

 جبر خطی  64   4 4 محاسبات علمی  .55

 1 احتمال  64   4 4 2احتمال   .56

 1احتمال   48   3 3 هاي آماري روش  .57
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 عنوان درس ردیف
تعداد 
 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظري

نظري 
- 

 عملی
 عملی نظري

 2 احتمال  48   3 3 1آمار ریاضی   .58

 1آمار ریاضی   48   3 3 2آمار ریاضی   .59

 1احتمال   48   3 3 1فرایندهاي تصادفی   .60

 هاي آماري روش  48   3 3 1گیري  هاي نمونه روش  .61

 1گیري  هاي نمونه روش  48   3 3 2گیري  هاي نمونه روش  .62

 جبر خطیو  هاي آماري روش  48   3 3 1رگرسیون   .63

 2احتمال   48   3 3 هاي ناپارامتري روش  .64

 1ی فرایندهاي تصادف  48   3 3 1زمانی هاي  سري  .65

 1رگرسیون   48   3 3 1ها  طرح آزمایش  .66

 1ها  طرح آزمایش  48   3 3 2ها  طرح آزمایش  .67

 2آمار ریاضی  48   3 3 تحلیل چند متغیره آماري   .68

 1رگرسیون   48   3 3 هاي گسسته  تحلیل داده  .69

 1رگرسیون   48   3 3 ري مقدماتی یادگیري آما  .70

 1ها  طرح آزمایش  48   3 3 محاسبات آماري  .71

 1احتمال   48   3 3 داده کاوي  .72

 بدون پیشنیاز  48   3 3 اقتصاد علم مبانی  .73

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 فصل سوم

 هاي دروس ویژگی
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 :هدف کلی

شد هر دانشجوي ریاضی را تشکیل هاي ر وشتن استدالل به زبان ریاضی پایهها و هنر ن ریاضی، تحلیل فرآیند اثبات گزارهفکر ریاضی، استدالل ت
تفکر و هاي مجرد  یکی از اهداف درس مبانی ریاضیات، ایجاد یک نظم فکري صحیح و منطقی براي دانشجویانی است که هنوز با اصول و روشدهند.  می

 اند. آشنا نشدهاستدالل ریاضی 

 اهداف ویژه:

 ضی.آشنایی با منطق مقدماتی ریا) 1
 .ها آشنایی با نظریه مقدماتی مجموعه) 2

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
 . ارزي منطقی، استنتاج اي، استلزام، هم هاي گزاره گزاره، رابط ،نماها ارزي گزاره هم ،نما نما، گزاره محمول، اسم :منطق مقدماتی

 .هاي مسور سورها، استنتاج گزاره
 مجموعه مرجع، پارادوکس راسل،ها و  ، زیر مجموعهاجتماع ،) و قضایاي مربوطه، اشتراكZFC( ها ها: اصول نظریه مجموعه نظریه مقدماتی مجموعه

ها تحت توابع، خواص توابع،  منه، نگاره و نگاره وارون مجموعهدا (دامنه و هم هاي مهم: تابع ها، رابطه ، روابط و خواص آنها ضرب دکارتی مجموعه حاصل
ارزي، توابع خارج قسمتی و القاء شده).  و رابطه هم رازاف( ارزي رابطه هم توابع یک به یک، توابع پوشا، اجتماع و ترکیب توابع، تحدید و توسیع توابع)،

هاي مرتب،  چکترین کران باال، همسانی مجموعههاي جزئی مرتب و کلی مرتب، عضو بیشینه و کمینه، بزرگترین کران پایین و کو وعهرابطه ترتیب (مجم
 ترتیبی، اصل انتخاب و تابع انتخاب، لم زرن). اصل خوش

ارزي، ساختن اعداد حقیقی با  ه از روابط هماعداد: اصول پئانو و ساختن اعداد طبیعی، ساختن اعداد صحیح و گویا با استفادهاي  ساختن مجموعه
 ها. هاي کشی اعداد گویا، اصل استقراء و اصل استقراي قوي و کاربرد آن ها یا دنباله استفاده از برش

هاي  هاي توابع)، مجموعه (اصول جمع و ضرب، شمارش مجموعه هاي متناهی شمارش مجموعه هاي متناهی، ها، مجموعه همتوانی مجموعه اعداد اصلی:
حساب اعداد  مقایسه اعداد اصلی،مفهوم اعداد اصلی، قضیه شرودر برنشتاین،  (قضیه کانتور)، هاي نامتناهی )، وجود مجموعهشمارا و ناشمارا( نامتناهی

 .اصلی مانند: جمع، ضرب و توان
 تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف: ت) راهبردهاي

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 30                                        ترم           آزمون میان
 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

  

 مبانی ریاضیات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fundamentals of Mathematics عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  بدون پیشنیاز نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  (در صورت نیاز):نوع آموزش تکمیلی عملی 
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 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 نوري و تخته.رایانه، پروژکتور، قلم 

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] Herbert B. Enderton, A Mathematical Introduction to Logic, 2nd ed. Acad. Press., 2001. 
[2] D. C. Goldrei, Classic Set Theory, Chapman & Hall/CRC Press,1996 
[3] Paul R. Halmos, Native Set Theory,  Springer- Verlag, VII, 1974. 
[4] Ian Stewart &David Tall, The Foundations of Mathematics, 2nd ed.  Oxford Uni. Press, 2015. 
[5]  B. Schroder, Fundamentals of Mathematics, John Wiley & Sons, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zbmath.org/authors/?q=ai:enderton.herbert-b
https://zbmath.org/authors/?q=ai:enderton.herbert-b
http://puremaths.open.ac.uk/pmd_department/pmd_goldrei/CST.html
https://zbmath.org/authors/?q=ai:halmos.paul-richard
https://zbmath.org/authors/?q=ai:halmos.paul-richard
https://zbmath.org/authors/?q=ai:stewart.ian-n
https://zbmath.org/?q=an:06388049
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 هدف کلی:

آن در دروس هاي کلی و نظري  ها و حالت . تعمیمریاضی است ترین درس عمومی و ساب دیفرانسیل و انتگرالشامل مفاهیم اصلی ح، 1یاضی عمومیر
 شود. نکات مهمی که باید در تدریس این درس به آنها توجه شوند عبارتند از: آنالیز ریاضی مطرح می

 بودن بیان اثبات قضایاي اشاره شده در این سرفصل. ) ضروري1
 گیري. اي آنها، روش هاي جامع انتگرالهاي محاسباتی، نظیر: محاسبه حد، مشتق و انتگرال و کاربرده به روش ) توجه2
 و .... Maple, Matlabافزارهاي کامپیوتري براي درك بهتر مفاهیم، نظیر:  ) استفاده از نرم3

 اهداف ویژه:

 .با اعداد حقیقی و مختلط شناییآ )1
 .ها ) آشنایی با حد، پیوستگی، مشتق و انتگرال توابع و کاربردهاي آن2
 .هاي همگرایی اد و آزمون) آشنایی با دنباله و سري اعد3

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
 ،مختلط اعداد هاي مختلف نمایش ها، ریشه آن و ضرب و جمع مختلط و اعداد قطبی، مختصات دکارتی، مختصات -
 ،هاي عددي دنباله -
اي، قضیه مقدار میانی براي توابع پیوسته،  قضیه  پیوستگی، پیوستگی دنباله راست، و چپ حد بینهایت، در حد و بینهایت حد: مربوط قضایاي و حد -

 ،مقدار اکسترمم براي توابع پیوسته
 ،قضیه مشتق ترکیب توابع ها، آن معکوس توابع و مثلثاتی توابع مشتق آن، مشتق و معکوس تابع گیري، مشتق دستورهاي مشتق، -
میانگین، قضیه مقدار میانگین کشی، آزمون مشتق  قضیه مقدار رل، قضیهشدن مشتق در یک نقطه اکسترمم)،  قضیه فرما (صفرکاربردهاي مشتق:  -

 در شتاب و سرعت ها، خم مشتق، فیزیکی و هندسی کاربردهاي تیلر، بسطی، نقطه عطف، دیفرانسیل یک تابع، ها، تقعر منحن اول و دوم براي اکسترمم
 ،هاي معادالت ریشه تقریب در مشتق کاربرد قطبی، مختصات

هاي  روش اولیه، تابع انتگرال، و دیفرانسیل حساب اساسی ها، قضایاي پذیري، قضیه مقدار میانگین براي انتگرال توابع و انتگرال انتگرال تعریفانتگرال: -
 انتگرال، برآورد تقریبی

 ،... و کار و ثقل مرکز و گشتاور و منحنی طول و حجم و مساحت محاسبه: انتگرال کاربرد -
 ،ها) (همه روش انتگرالگیري هاي روش هذلولوي، هاي تابع ها، آن مشتق :نمایی تابع و لگاریتم -
 و بدون باقیمانده با تیلر قضیه و توانی سري همگرائی قضایاي آزمون نسبت، ریشه و...،عددي، قضایاي همگرایی مانند  سري :تابع بعنوان سري و دنباله -

 .باقیمانده

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها نرمدر صورت لزوم، استفاده از 

 .اتیاضیر
 

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 

 1ریاضی عمومی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Calculus I عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  بدون پیشنیاز نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 19/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 30                                    ترم               آزمون میان
 درصد 50    سال پایان نیمآزمون 

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 .1386فاطمی، تهران، انتشارات ، 1حساب دیفرانسیل و انتگرال س. شهشهانی،  .1
 .، مترجم: مهدي رضایی1392دانشگاهی، ، انتشارات نشر حساب دیفرانسیل و انتگرالت. آپوستل،  .2
 .، مترجم: سیامک کاظمی1392، انتشارات فاطمی، تهران، حساب دیفرانسیل و انتگرالج. توماس،  .3
 .، مترجم: ارشک حمیدي1391، انتشارات فاطمی، تهران، حساب دیفرانسیل و انتگرالج. استیوارت،  .4
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 هدف کلی:

هاي چندگانه و آنالیز  ال و هندسه تحلیلی مانند انتگرالاست و به موضوعات پیشرفته حساب دیفرانسیل و انتگر 1ین درس ادامه درس ریاضی عمومی ا
 پردازد. برداري می

 اهداف ویژه:

 آنالیز برداري.)آشنایی با 1
 ) آشنایی با انتگرال هاي چندگانه و قضایایی مانند دیورژانس و استکس.2

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
مجهولی،  سه خطی معادالت ماتریس آن، دستگاه و خطی ، تبدیل3×3هاي  ماتریس عددي، ضرب فضا، در بردار فضائی، مختصات پارامتري، معادالت -

 ضرب ویژه، بردار و مقدار دترمینان، آن،ماتریس  و خطی پایه، تبدیل خطی، استقالل معادالت، دستگاه حل ماتریس، معکوس سطرها، روي عملیات
 صفحه، و خط معادالت برداري،

 صفحه جزئی، و سوئی مشتق متغیري، چند تابع منحنی، بر قائم بردارهاي و خمیدگی شتاب، و آن، سرعت مشتق و برداري تابع دو، درجه رویه -
 کامل، دیفرانسیل جزئی، مشتق براي زنجیري قاعده قائم، گردایان، خط و مماس

 و اي استوانه مختصات دقیق)، اثبات (بدون انتگرالگیري ترتیب تعویض فیزیکی، و مسائل هندسی در آنها کاربردهاي و گانه سه و گانه دو هاي انتگرال -
 الخط، انتگرال منحنی برداري، میدان کروي،

 .استکس و دیورژانس و گرین قضایاي پتانسیل، الپالسین، چرخه، دیورژانس، یی، رویه انتگرال -

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 30                                     ترم              آزمون میان
 ددرص 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 .1386فاطمی، تهران، انتشارات ، 2حساب دیفرانسیل و انتگرال س. شهشهانی،  .1
 .مترجم: مهدي رضایی، 1393، انتشارات نشر دانشگاهی، حساب دیفرانسیل و انتگرالت. آپوستل،  .2

 .، مترجم: سیامک کاظمی1392، انتشارات فاطمی، تهران، حساب دیفرانسیل و انتگرالج. توماس، 

  

 2عمومی ریاضی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Calculus II عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  1ریاضی عمومی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 21/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 :هدف کلی

 است، نویسی برنامهحوزة  با مرتبط دروسشالودة  و درس اولین این درس .است کامپیوتر در سازي برنامه مبانی با دانشجو آشنایی درس این اصلی دفه
 یک نویسی برنامه چون .نیستند برخوردار نویسی برنامهزمینۀ  در خاصی دانش گونه هیچ از دانشجویان که شود فرض شروع درس در که است شایستهلذا 
زبان جاوا  درس این در که شود می توصیه .گیرد صورت اي ویژه توجه تمرین هاي حل کالس و دانشجویان عملی کار به که است الزم است مهارتی امر

 .شود می تدریس که است از زبانی مستقل مطالب سرفصل البته .شود تدریس

 :اهداف ویژه
 الگوریتم نویسی و نظریۀ مبانی برنامهمپیوتر و آشنایی با شنایی مقدماتی با ساختار کاآ
 

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
تباط بین اجزاء افزاري یک کامپیوتر به عنوان یک مدل محاسباتی، ار ر کامپیوتر، معرفی کلی اجزاء سختتاریخچه کامپیوتر، آشنایی مقدماتی با ساختا

هاي ساده بر اساس عملیات اولیه  اي بر الگوریتم و معرفی الگوریتم محاسباتی، مقدمهده توسط این مدل ترین عملیات اولیه انجام شون مختلف، بیان ساده
سطح باال مانند نویسی  جو و ....، معرفی یک زبان برنامههاي مسائل ساده از قبیل: جمع چند عدد، میانگین، جست ن، بررسی الگوریتمو مستقل از زما

معرفی ها،  تار کلی برنامه و متغیرها و ثابتنویسی و معرفی ساخ اي بر برنامه هاي ارائه شده، مقدمه ریتمبراي اجراي الگو ++C ،Cتون،  پاسکال، جاوا، پی
و  ها ها، متدها و پارامترها، کار با آرایه و فایل، مفهوم زمان اجرا و حافظه مصرفی، مفهوم الگوریتم کنترلی، انواع حلقه-عبارات شرطی یی، هاي داده تایپ

 سازي، انجام یک پروژه عملی مرتبط با رشته. هاي جستجو و مرتب ، بررسی الگوریتمگشتیباز هاي برنامه

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

  ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي):
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 30                                     ترم              آزمون میان
 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
[1] T. H. Cormen, C. E.  Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to algorithms, The MIT Press,2001. 

[2] P. J. Deitel and H. M. Deitel, Java How to Program, Prentice Hall, 2007. 
[3] P. J. Deitel and H. M. Deitel, C++ How to Program, Prentice Hall, 2005. 
[4] B. Eckel, Thinking in Java, MindView Inc., 2003. 

 سازي مبانی کامپیوتر و برنامه عنوان درس به فارسی:

 Basics of Computer Science and عنوان درس به انگلیسی:
Programming 

 نوع درس و واحد

 نظري  پایه  پیشنیاز بدون نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 22/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 موارد دیگر: ........ کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی    دارد نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):ندارد

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم کلی فیزیک عمومیکلی: هدف 

 آشنایی با مفاهیم حرکت، نیرو، شتاب ، کار و انرژي و دینامیک اجساماهداف ویژه:  

 : ها پ) مباحث یا سرفصل
 اندازه گیري، کمیتها و یکاها، دقت، تحلیل ابعادي              -
 حرکت در یک بعد؛ سرعت، شتاب،       -
 حرکت در صفحه؛ سرعت و شتاب در دو بعد     -
 نیرو و قوانین نیوتون                           -
 دینامیک حرکت دایره اي ، نوسان و قانون هوك     -

 کار و انرژي ؛ پایستگی انرژي، انرژي جنبشی و انرژي پتانسیل      -

 کز جرم، تکانه، پایستگی تکانه و برخورد      سیستم ذرات، مر  -

 سینماتیک و دینامیک دورانی     -

 مکانیک سیاالت؛ فشار هیدروستاتیک، قوانین پایستگی در حرکت شاره ها، گرانروي      -

 ترمودینامیک و حرارت     -
 امواج      -

تهیه ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف: تبیین و تشریح موضوعات درسی همراه با طرح مثال، 

محتواي کمک آموزشی با استفاده از نرم افزارهاي موجود در حوزه مکانیک و حرکت، تهیه فیلمهاي آموزشی انجام آزمایشهاي مرتبط با 
  و انجام آزمایشهاي مرتبط در کالس، مشارکت دانشجویان در طرح و حل مساله درس، بازدید از آزمایشگاه هاي مرتبط

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)

 درصد 50     سال درصد   آزمون پایان نیم 50  سال  هاي کالسی در طول نیم فعالیت

ک مکانیک، امکانات الکترونیک جهت تهیه محتواي امکانات آزمایشگاه فیزیج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:  

 کمک آموزشی و فضاي فیزیکی مناسب براي اجراي کالسهاي حضوري

 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 
1- - Fundamentals of Physics Extended, 10th ed., D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, (August 5, 2013), Wiley 

2- Physics, David Halliday, 5 th ed., Robert Resnick, Kenneth S. Krane, (2001). 
3 -Physics, Principles with Applications, 7th ed., D.G. Giancoli, Prentice Hall, (2014). 

 1 عمومی فیزیک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Physics 1 عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  نیاز بدون پیش نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 3 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:
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 الکتریسیته و مغناطیس.مفاهیم با  ییشناآ هدف کلی:

 اهداف ویژه:

 آشنایی با نیروهاي بنیادي طبیعت : الکتریکی  و مغناطیسی -
 شناخت دینامیک کالسیک اجسام باردار و آشنایی با معادالت بنیادي توصیف کنندة آن  -
 آشنایی با کاربردهاي ابتدایی نیروهاي الکتریکی و مغناطیسی  -
 غناطیسیآشنایی با امواج الکتروم -

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
جریان و ، الکتریک خازن و دي، پتانسیل الکتریکی، وس و کاربرداقانون گ، Eقانون کولن و میدان ، بارو ماده –

، معادالت ماکسول، خواص مغناطیسی مادهي، قانون فاراد، قانون آمپر، Bمیدان ، مدارهاي الکتریکی، مقاومت
 EMامواج ، ACجریان ، RLCمدارهاي 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 مشارکت دادن دانشجویان در کالس براي درك بهتر مفاهیم با پرسش هاي چالشی  -

 باشند  هاي طراحی شده براي درك بهتر مفاهیم می استفاده از ویدئوهاي آموزشی و ویدئوهایی که شامل آزمایش -

 بهتر مطلبافزارها براي درك  استفاده از نرم -

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 50  سال  هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه: 

 ادي: چ) فهرست منابع پیشنه

1- Fundamentals of Physics Extended, 10th ed., D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, (August 5, 2013), 

Wiley. 

2- Physics, Principles with Applications, 7th ed., D.G. Giancoli, Prentice Hall, (2014). 

3- University Physics with Modern Physics, Technology Update, 13th ed., H.D. Young and R.A.  

4- Physics, David Halliday, 5th ed., Robert Resnick, Kenneth S. Krane, (2001). 

  

 2 عمومی فیزیک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Physics 2 عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  1 عمومی فیزیک نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 3 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 24/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

 :هدف کلی

 .رویکردي هندسیحساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره و آنالیز برداري با مطالعۀ 

 :اهداف ویژه

 .درسی دقیق در حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره با تأکید بر برهان

 
 ها: پ) مباحث یا سرفصل

اي تیلور چند متغیره، قضیۀ مقدار میانگین چند متغیره، قضیۀ تابع وارون، قضیۀ تابع ضمنی، نقاط بحرانی و لم  مشتق توابع چند متغیره، چندجمله
هاي دیفرانسیل، قضایاي گرین و  هاي چندگانه، قضیۀ فوبینی، انتگرال روي خم و رویه، فرم هاي چندگانه، تغییر متغیر در انتگرال انتگرال مورس،

 .تر شرفتهیو در صورت امکان مباحث په، هاي بسته و دقیق، لم پوانکار دیورژانس، قضیۀ استوکس، فرم
 

 ا محتوا و هدف:ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب ب

افزارهاي مناسب به منظور مطالعه تصویري  سال. استفاده از نرم هاي مناسب در طول نیم تدریس مفاهیم در جلسات اصلی درس و برگزاري حل تمرین
 ي.بردار آنالیز و رهیو انتگرال چند متغ لیفرانسیحساب دهاي کلیدي. آشنا کردن دانشجویان با برخی از کاربردهاي  مثال

 

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 30ترم                                                  آزمون میان

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 و تخته. رایانه، پروژکتور، قلم نوري

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] James J. Callahan, Advanced Calculus: A Geometric View, Springer, 2010. 
[2] Peter D. Lax and Maria Shea, Multivariable Calculus with Applications, Springer, 2017. 
[3] Ib H. Madsen and Jxrgen Tornehave, From Calculus to Cohomology: De Rham Cohomology and 
Characteristic Classes, Cambridge University Press, 1997. 
[4] James Stewart, Daniel K. Clegg and Saleem Watson, Multivariable Calculus, Cengage Learning, 2020. 

 

  

 پیشرفتهحسابان  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Calculus عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  2ریاضی عمومی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 واحد:تعداد 

 
 عملی -نظري  اختیاري

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز): 
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پیوستگی و  فاصله، ها موضوعاتی مثل و در آن اند از ریاضیات است که با مفاهیم حد و همگرایی مربوط ییها نالیز نام عمومی آن بخشآ :هدف کلی

 .شود بررسی میها  ساختمان اعداد حقیقی و دنبالهپذیري و  و مشتق پذیري انتگرال

 اهداف ویژه:
 .) آشنایی با فضاهاي متریک1
 .فشردگی و همبندي) بررسی دقیق مفهوم پیوستگی و ارتباط آن با مفاهیمی همچون 2

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
 حقیقی، قدر مطلق، خاصیت کمال، میدان اعداد مختلط. ترتیبی اعداد ساختمان اعداد حقیقی: خواص جبري اعداد حقیقی، میدان مرتب، خواص -
 .شوارتز، نامساوي هولدر، نامساوي مینکوفسکی-نامساوي کوشی ها: نامساوي -

، هاي باز و بسته، نقاط حدي، بستار، نقاط تراکم از جمله همسایگی، مجموعه فضاهاي متریک و آشنایی با برخی از مفاهیم اولیه مربوطه فضاهاي متریک:
آشنایی با  هاي حقیقی، ی، حد باال و پایین دنبالهی ، مجموعه حدود زیردنبالهها در اعداد حقیقی دنبالهها،  همگرایی دنبالهفضاهاي متریک، ها در  بالهدن

دار کلی، هاي کران بورل، مجموعه-رابطه آن با فشردگی، قضیه هاینه یی و اي مربوطه، مفهوم فشردگی دنبالههاي فشرده و قضای خواص مجموعه
مجموعه کانتور و خواص پذیر، قضیه لیندلف،  هاي کامل، مفهوم همبندي و قضایاي مربوطه، مفهوم پایه در فضاهاي متریک، فضاهاي تفکیک جموعهم

 ضربی. هاي معادل و فضاهاي حاصل و دوم، قضیه کاتگوري بیر، متریک هاي از رسته اول آن، مجموعه
بندي  همبندي، مفهوم همبندي مسیري، ردهر فضاهاي متریک، پیوستگی یکنواخت، ارتباط پیوستگی با فشردگی و حد و پیوستگی توابع د پیوستگی: -

 نقاط ناپیوستگی، ناپیوستگی توابع یکنوا.

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو ي مناسبافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20                 سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 30                                          ترم                      آزمون میان

 درصد 50                  سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1. Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, Wiley, 2011                     
2. Michael O. Searcoid, Metric Spaces, Springer-Verlag, London, 2007. 
3. W. Rudin, Principals of Mathematical Analysis, McGraw Hill, 1976. 

 1آنالیز ریاضی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mathematical Analysis I انگلیسی:عنوان درس به 
 نظري  پایه  1ریاضی عمومی  مبانی ریاضیات + نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی    نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري   اختیاري

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 

http://www.amazon.com/Robert-G.-Bartle/e/B000AP5U28/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Donald%20R.%20Sherbert
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 :هدف کلی

هاي عددي، فضاي توابع پیوسته روي فضاهاي  استیلیس، مطالعه قضایاي مربوط به مشتق و سري-هدف این درس آشنایی با مفهوم انتگرال ریمان
 باشد.  هاي فوریه می پیوستگی و سري ها مانند همگرایی، هم متریک، دنباله توابع و روابط میان آن

 اهداف ویژه:
 هاي عددي به سري آشنایی با مشتق و قضایاي مربوط )1
 استیلیس-آشنایی با انتگرال ریمان )2
 هاي توابع و سري فوریه ها و سري آشنایی با دنباله )3

 
 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 قضیه مقدار میانگین و کاربردهاي آن، خاصیت مقدار میانی مشتق، قاعده هوپیتال، قضیه تیلر، مشتق توابع برداري مقدار.مشتق: 
هاي متناوب، همگرایی مطلق، جمع  هاي با جمالت نامنفی، آزمون ریشه و نسبت، سري و قضایاي مقدماتی در باب سري، سري ها هاي عددي: سري سري

 ها، قضیه تجدید آرایش ریمان. و ضرب سري
استیلیس -، تبدیل انتگرال ریمانپذیر بودن توابع پیوسته، تغییر متغیر پذیري، شرط ریمان براي وجود انتگرال، انتگرال استیلیس: انتگرال-انتگرال ریمان

 به انتگرال ریمان و قضیه اساسی حسابان، مجموعه با اندازه صفر، محک لبگ، انتگرال ناسره.
هی هاي متنا عودي، خمتوابع با تغییرات کراندار و پیوسته مطلق: معرفی توابع با تغییر کراندار، قضایاي مربوطه، ارتباط توابع با تغییر کراندار با توابع ص

 پذیري نسبت به توابع با تغییر کراندار، توابع پیوسته مطلق و قضایاي مربوطه. طول، انتگرال
ها  هاي همگرایی یکنواخت سري یی و یکنواخت و رابطه آنها با کرانداري، پیوستگی، مشتق و انتگرال، آزمون هاي توابع:  همگرایی نقطه ها و سري دنباله

ها، قضیه  هاي توانی و همگرایی یکنواخت آن ، سريℝپذیر روي  جا مشتق س، آبل، دیریکله،  ...، وجود تابع پیوسته هیچوایراشترا –Mهاي  مانند: آزمون
 بوهر.-حد آبل، تابع گاما و قضیه مالراپ

 وایرشتراس.-آسکولی، جبر توابع، قضیه استون-پیوستگی، قضیه آرزوال فضاهاي توابع پیوسته: نرم سوپریمم، هم
 هاي فوریه، قضیه فییر هاي فوریه، ضرایب فوریه، نامساوي بسل، قضیه پارسوال، همگرایی سري یه: معرفی سريهاي فور سري

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو ي مناسبافزارها از نرم در صورت لزوم، استفاده

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 30ترم                                                    آزمون میان

 درصد 50    سال پایان نیمآزمون 

 2آنالیز ریاضی  ن درس به فارسی:عنوا

 نوع درس و واحد Mathematical Analysis II عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  1آنالیز ریاضی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی    نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري   اختیاري

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):نوع 
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 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1.Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, Wiley, 2011. 
2. Vladimir Zorich, Mathematical Analysis II, Springer-Verlag, New York, 2004. 
3. W. Rudin, Principals of Mathematical Analysis, McGraw Hill, 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Robert-G.-Bartle/e/B000AP5U28/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Donald%20R.%20Sherbert
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 :هدف کلی

توابع مختلط بخش مهمی ازریاضیات محض، ریاضیات مهندسی و ریاضی فیزیک را تشکیل می دهد. هدف این درس آشنایی با این  این نظریه از نظریه 
 .، می باشد.دیدگاه تئوري و ایجاد آمادگی براي مواجه شدن با مسایلی چون  شارش گرما، نظریه پتانسیل، نظریه الکترومغناطیس، آیرودینامیک و..

 اهداف ویژه:

 آشنایی با توابع تحلیلی و نگاشت هاي همدیس )1
 آشنایی با انتگرال توابع مختلط و سري ها )2

 

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
، ریشه دستگاه اعداد مختلط: دستگاه اعداد مختلط، اعمال جبري، قدرمطلق، مزدوج، نمایش قطبی اعداد مختلط، قضیه دموآور، ریشه هاي اعداد مختلط

ام واحد، صفحه توسعه یافته اعداد مختلط و نمایش کروي آن، مفاهیم توپولوژیک مانند متریک، همبندي، دنباله و سري توابع، و همگرایی   nهاي
 یکنواخت.

توابع ریمان، شرایط الزم و کافی یراي مشتق پذیري، توابع تحلیلی، توابع همساز، -توابع تحلیلی: حد و پیوستگی توابع ، مشتق، معادالت کوشی
 مقدماتی، تابع نمایی، تابع لگاریتم، و توابع مثلثاتی.

 ،نابرابري کوشی ،اصل ماکسیمم قدرمطلق ،قضیه موررا ،فرمول انتگرال کوشی و کاربردهاي آن ،قضیه کوشی ،انتگرال: تعریف خم و انتگرال روي خم
 قضیه اساسی جبر. ، وقضیه لیوویل

و قضیه نگاشت  ،قضیه روشه ،اصل آوند ،نقاط تکین منفرد ،ي توانی، سري تیلر، سري لوران، اصل یگانگیسري ها: سري ها در اعداد مختلط، سري ها
 باز.

 سري ها.، وکاربرد مانده در محاسبه انتگرال هاي حقیقیمانده، محاسبه مانده در قطب،مانده و انتگرال هاي حقیقی:

  

 توابع مختلط عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Complex Functions عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1ریاضی آنالیز  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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و نگاشتن نیم صفحه باالیی به روي قرص ،تابع نمایی ، کوس، و دو خطی (موبیوس)نگاشت هاي خطی، مع ،نگاشت هاي همدیس: نگاشت هاي همدیس
 باز واحد.

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 30                               ترم                     آزمون میان
 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

 1389، انتشارات فاطمی،  توابع مختلطم. حصارکی و م. پورنکی،  .1
 1390، مرکزنشردانشگاهی، امیر خسروي مترجم:،متغیرهاي مختلط وکاربردهاي آن،چرچیل.ر ،براون .ج .2
 .1386م. آر. اشپیگل،  نظریه و مسایل متغیر هاي مختلط، مترجم: علی اکبر عالم زاده، انتشارات آییژ،  .3

4-J. B. Conway, Functions of One Complex Variable I, Springer, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ketabnet.ir/bookview.aspx?bookid=1653187
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 هدف کلی: 

تسلط دانشجویان بر نخستین درس در جبر مجرد براي دانشجویان و درنتیجه اولین برخورد مشروح آنها با مباحث اصل موضوعی در جبر است.  1جبر 
 .کند هاي بعدي و همچنین تجربه با ارزشی را براي مطالعه بیشتر اصل موضوعی در ریاضیات فراهم می این درس پایه محکمی براي درس

 اهداف ویژه:

 ها) ها و حلقه آشنایی با برخی ساختارهاي جبري (گروه ،هاي اصل موضوعی نشان دادن اهمیت روش

 : ها پ) مباحث یا سرفصل
 ها، مثال هاي اولیه  ها، گروه گروه عمل دوتایی، ساختارهاي دوتایی، یکریختی ساختارهایی دوتایی، نیم: فاهیم اولیهم –
، مفهوم یکریختی و )یو نامتناه ی(متناه يدور يها عضو، ساختار گروه کیمرتبه  ،يدور يها گروه ها، رگروهی: زساختارهاي مربوط به گروه –

 همریختی گروه ها 
 متناوب،  يها مدارها، دورها، گروه ،یگشتیجا يها : گروههاي جایگشتیگروه  –
 ی لیک هیقضعمل گروه ، مفاهیم مرتبط با عمل گروه، مثال هاي اولیه،  : عمل گروه –
جاگر یا  جابه ها، قضیه الگرانژ، زیرگروه نرمال، مرکز یک گروه، زیرگروه مجموعه هممباحث تکمیلی مربوط به گروه ها و گروه هاي خارج قسمتی:  –

 هاي خارج قسمتی ها، گروه هاي آبلی متناهی مولد، همریختی ها، گروه ضرب مستقیم گروه هاي ساده، حاصل مشتق، گروه
 ها قضایاي یکریختی گروه ها:  قضایاي اول، دوم و سوم یکریختی گروه –
ها،  ها، همریختی حلقه هایی براي آنها مانند حلقه کواترنیون ها و مثال مفاهیم اولیه مربوط به حلقه:  مفاهیم اولیه مربوط به حلقه ها حلقه –

 ها زیرحلقه
 ها، میدان کسرهاي یک حوزه صحیح هاي صحیح، مشخصه یک حلقه، نشانیدن حلقه هاي صفر، حوزه مفاهیم تکملی حلقه ها: مقسوم علیه –
 ارج قسمتی، ایده ال هاي اول و ماکسیمالهاي خ توسط یک مجموعه، حلقه آل تولید شده آل یک حلقه، ایده ایده آل ها: ایده –

  ها یی آشنایی مختصر با حلقه چندجملهقضایاي یکریختی حلقه ها و 

 
 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از مسایل و مراجع متفاوت دردانشگاههاي معتبر دنیا  

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)
 درصد 20  سال  در طول نیم مستمرارزشیابی 

 درصد 30میان ترم                                                          
 درصد 50    هاي نهایی آزمون 

 ویدئو پرژکتور ، تخته سیاه، وایت بوردج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:  

 

 1جبر  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Algebra I عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  ریاضیاتمبانی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري ختیاري ا

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 31/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 
1. S.Shahriari, Algebra in action: a course in groups, rings, and fields, American Mathematical Soc., 2017. 
2. D.S. Dummit, and R. M. Foote, Abstract algebra, Wiley, 2004 
3. T. W. Hungerford, Abstract Algebra: An Introduction, SaunderColledge Pub., 1996. 
4. I. N. Herstein, Abstract Algebra, Macmillan Company, 1989. 
5. N. Lauritzen, Concrete Abstract Algebra; From Numbers to Groebner Bases, Camb. Uni. Pres., 2003 

 

  

 



 32/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی: 

ها و  هاي صحیح و بعضی نتایج کالسیک در مورد میدان است که در آن دانشجویان با حساب در حوزهدومین درس در جبر مجرد  2جبر 
 .شوند می شناکه نقشی مرکزي در ریاضیات مدرن دارد، آ گالوار این درس دانشجویان با مقدمات نظریۀ هاي روي آنها آشنا می شوند. د یی چندجمله

 اهداف ویژه:

 رسی توسیع هاي میدان،قضایاي گالوا و بررسی برخی مسائل کالسیک مربوط به ترسیمات هندسیتجزیه در حوزه هاي صحیح، بر

 : ها پ) مباحث یا سرفصل

تعریف و ارائه مثال هایی از حوزه هاي اقلیدسی مانند حلقه اعداد صحیح گاوسی، الگوریتم محاسبه  بزرگترین مقسوم علیه : حوزه هاي اقلیدسی –
 مشترك در حوزه هاي اقلیدسی 

، ارتباط لیحوزه هاي ایده آل اصمفهوم تجزیه و بخش پذیري به کمک ایده آل ها ، اعداد اول و تحویل ناپذیر، تعریف  حوزه هاي ایده آل اصلی:  –
 حوزه هاي ایده آل اصلیحوزه هاي اقلیدسی و 

تعریف حوزه هاي تجزیه و  حوزه هاي تجزیه یکتا و ارتباط آنها  با حوزه هاي اقلیدسی مفهوم تجزیه در حوزه ي صحیح، .  حوزه هاي تجزیه یکتا:  –
 یکتا و حوزه هاي ایده ال اصلیتجزیه بزرگترین مقسوم علیه مشترك در حوزه هاي ا، و حوزه هاي ایده آل اصلی

حلقه چندجمله یی ها: تعریف حلقه چندجمله یی هاي یک متغیره و چند متغیره روي یک حلقه مفروض، قضایاي  الگوریتم تقسیم و تجزیه براي  –
محک هاي تحویل چندجمله یی هاي یک متغیره، بررسی حوزه ي اقلیدسی بودن و حوزه ي تجزیه یکتا بودن حلقه چندجمله یی ها، بررسی 

 ناپذیري چندجمله یی ها
 نوتري بودن: تعریف حلقه هاي نوتري، قضیه ي پایه ي هیلبرت  –
مفاهیم اولیه ي میدان : تعاریف اولیه ي مربوط به توسیع هاي میدانی، درجه ي توسیع، مشخصه ي میدان،  توسیع هاي متناهی، قضیه ي  –

 ان شکافندهکرونکر، توسیع هاي جبري، میدان بسته جبري، مید
 بودن تربیع دایره، تضعیف مکعب، تثلیث زاویه  کش و پرگار، ناممکن ترسیم با خط: ساختمان هاي هندسی –
 قضیه ي عنصر اولیه تعریف بستایی ریشه یک چندجمله یی، توسیع هاي تفکیک پذیر،  :بستایی ریشه ها –
توصیف میدان هاي متناهی یا گالوا به عنوان میدان شکافنده چندجمله ایهاي خاص، اثبات سادگی توسیع هاي متناهی میدان : میدانهاي متناهی –

 هاي متناهی   
 ، مثال ها و کاربردهاي  اولیه صورت قضیه اساسی نظریه گالواتعریف هاي اولیه نظریه ي گالوا، توسیع هاي نرمال،  : آشنایی با نظریه گالوا –
–  

 
 راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف: ت)

 استفاده از مسایل و مراجع متفاوت دردانشگاههاي معتبر دنیا  

 

 

 2جبر  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Algebra II عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1جبر نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 33/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)
 درصد 20  سال  در طول نیم ارزشیابی مستمر

 درصد 30میان ترم                                                          
 درصد 50    هاي نهایی آزمون 

 ویدئو پرژکتور ، تخته سیاه، وایت بوردج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:  

 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 
6. D.S. Dummit, and R. M. Foote, Abstract algebra, Wiley, 2004 
7. J. B. Fraleigh,  A First Course in Abstract Algebra, 6th Edition, Addison-Wesley, 2002. 
8. T. W. Hungerford, Abstract Algebra: An Introduction, SaunderColledge Pub., 1996. 
9. I. N. Herstein, Abstract Algebra, Macmillan Company, 1989. 

10. I. N. Stewart, Galois theory. CRC press, 2015. 

  

 



 34/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی:

ها با ابزار آنالیز ریاضی  ی و مطالعه رده بیشتري از مجموعهاي از ریاضیات است که حاصل تالش براي تعمیم مفهوم پیوستگ شاخه توپولوژي
شاخه هم اکنون در ها و تنایج بدست آمده در این  هاست. تعریف ریاضی به زبان مجموعهوژي آنالیز بدست آمده است. به زبان ساده، توپول

باشد. به همین دلیل آشنایی با این شاخه از  بنیادین براي بیان و حل مساله میهاي دیگر ریاضی و سایر علوم جزو ابزار  بسیاري از شاخه
 باشد. دانشگاهی میآموزش ریاضی در سطح  ریاضی، سنگ بناي هر برنامه مدرن در

 ) معرفی قضایاي متري سازي3) آشنایی با برخی ناورداهایتوپولوژیک 2آشنایی فضاهاي توپولوژیک ) 1 اهداف ویژه:

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
 هاي توپولوژیک.  ها و ویژگی ریختی هاي مختلف از فضاي توپولوژیک. توابع پیوسته. همسانمثال و توپولوژي تعریف
 ها. براي توپولوژي. مقایسه توپولوژي پایهزیرپایه و 

ها. توپولوژي  دلخواه). توپولوژي حاصل از پااليهاي متناهی و  ضرب ضربی (حاصل حاصل زیرفضایی. توپولوژي هاي جدید. توپولوژي ساختن توپولوژي
 توپولوژي روي مجموعه توابع پیوسته. قسمتی. خارج

 اي.  سازي تک نقطه یه تیخونوف. فشردگی موضعی. فشردهقض .و همبندي مسیري موضعی. فشردگیهمبندي و همبندي موضعی. همبندي مسیري 

 اصول شمارایی. فضاهاي شماراي نوع اول و نوع دوم
 اصول جداسازي. معرفی اصول در راستاي اثبات لم اوریسون و قضیه متري سازي اوریسون

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 هاي حل تمرین. استفاده از رایانه در صورت وجود نرم افزارهاي مناسب هاي درس. تفهیم و رفع اشکال در کالس ارائه مطالب اصلی در کالس

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 درصد 30  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 70    سال آزمون پایان نیم

 امکانات مورد نیاز براي ارائه:ج) ملزومات، تجهیزات و 

 رایانه هاي مجهز به نرم افزارهاي شبیه ساز (الزم براي برخی جلسات)

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1. J. R. Munkres, Topology: A First Course, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 2nd Edi., 2000. 
2. V.  Runde, A Taste of Topology, Springer, 2005. 
3. S. Huggett, and D. Jordan, A Topological Aperitif, Springer, 2009 

4. R. Engelking, General Topology, Translated from Polish by the author, Second 
Edition, Sigma Series in Pure Mathematics, Helderman Verlag, Berlin, 1989. 

 

 توپولوژي عمومی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Topology عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1آنالیز ریاضی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نیاز):نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت 

 



 35/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی: 

 نظریه ي اعداد یکی از قدیمی ترین و غنی ترین شاخه هاي ریاضیات است. درس نظریه ي مقدماتی اعداد به عنوان اولین درس در این شاخه سعی
فراوان، به توضیح مسایل کالسیک نظریه ي اعداد بپردازد. این درس دانشجویان را براي درس هاي پیشرفته تر در دارد تا با پرهیز از پیش نیاز هاي 

 شاخه ي نظریه ي اعداد و همچنین کاربردهاي اولیه در رمز نگاري و نظریه کدگذاري آماده می کند.

 اهداف ویژه:

 ، توابع حسابی، قوانین تقابل مربعی، معادالت دیوفانتی، کاربردهایی در رمزنگاري Znشناخت ساختار حسابی و جبري حلقه ي اعداد صحیح و حلقه ي 

 ها:  پ) مباحث یا سرفصل

بخش پذیري، الگوریتم تقسیم، اعداد اول، قضیه اساسی حساب، بزرگترین مقسوم علیه مشترك، نمایش خطی و الگوریتم  :بخش پذیري و تجزیه –
 اقلیدس، حل معادله هاي سیاله ي خطی، توزیع اعداد اول

ده ي چینی، معادالت هم ، قضیه ي باقی مانUnو گروه ضربی  Zn: مفاهیم اولیه، دستگاه مانده هاو مخفف مانده ها، معرفی حلقه نهشتی هم –
 نهشتی خطی، لم هنسل ، معادله هاي همنهشتی چند جمله اي 

 نهشتی هاي خاص: قضایاي ویلسون، فرما و اویلر، اعداد شبه اول، اعداد کارمایکل   هم –
 یریشله، تابع وارون موبیوس  توابع ضربی: تابع فی اویلر، مجموع و تعداد مقسوم علیه ها، اعداد تام و  اول هاي مرسن،  ضرب دتوابع حسابی:  –
 Un: مرتبه ي عنصر، ریشه هاي اولیه، وجود ریشه هاي اولیه، ساختار گروهی  Znساختار جبري حلقه  –
 مانده و نامانده ي مربعی، لم گاوس، قانون تقابل مربعی، نمادهاي لژاندر و ژاکوبی و محاسبه ي آن ها : مانده مربعی –
متناهی، کسرهاي مسلسل نامتناهی، مساله ي تقریب اعداد گنگ به کمک اعداد گویا، کسرهاي مسلسبل کسرهاي مسلسل: کسرهاي مسلسل  –

 تناوبی
 معادالت دیوفانتی: سه تایی هاي فیثاغورسی، نمایش اعداد صحیح به صورت مجموع مربع ها، نقاط گویاي خم هاي درجه دو، معادالت پل  –
 ، پروتکل دیفی هلمان و دیگر کاربردها در کدگذاري و علوم کامپیوتر RSA کاربردها: کاربردها در رمز نگاري، رمزنگاري –

 
 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 استفاده از مسایل و مراجع متفاوت دردانشگاههاي معتبر دنیا  

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال  در طول نیم ارزشیابی مستمر

 درصد 30میان ترم                                                          
 درصد 50    هاي نهایی آزمون 

 ویدئو پرژکتور ، تخته سیاه، وایت بوردج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:  

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 

 نظریه مقدماتی اعداد عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Elementary Number Theory عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  1جبر  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري  

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی صورت نیاز):نوع آموزش تکمیلی عملی (در 

 



 36/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی
1. K.H. Rosen, Rosen, Kenneth H. Elementarynumber theory, London, Pearson Education, 2011 
2. D.M. Burton, Elementary number theory, McGraw-Hill Education, 2010 
3. K. Ireland and M. Rosen, A Classical Introduction to Modern Number Theory, Springer-Verlag New 

York, 1990 
4. I. Niven, H. S. Zuckerman, and H. L. Montgomery, An introduction to the theory of numbers. John 

Wiley & Sons, 1991 
 

  

 

https://www.goodreads.com/author/show/319283.David_M_Burton


 37/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

آنالیز عددي علم طراحی و تحلیل الگوریتم هاي عددي براي حل مسایلی چون یافتن بهترین تقریب، انتگرال گیري، مشتق گیري، حل هدف کلی

مهندسی و حتی علوم انسانی دستگاه هاي معادالت خطی و غیر خطی، معادالت دیفرانسیل و ... است که این مسایل در بسیاري از رشته هاي علوم و 
 مانند اقتصاد به وفور مطرح می شوند. در این درس هدف آشنایی با برخی از این الگوریتم ها و تحلیل آن ها می باشد.

 اهداف ویژه:

 آشنایی دانشجویان با الگوریتم هاي عددي و درك ارتباط بین آنها و مسایل واقعی در علوم و مهندسی )1
 دي با نرم افزارهاي متداول ریاضی یا با استفاده از زبان هاي برنامه نویسیپیاده سازي روش هاي عد )2
 تحلیل روش هاي عددي از نظر خطا و آنالیز همگرایی )3

 
 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 ریاضی. هايمقدمه اي بر نرم افزار کوچک، -oبزرگ و  -Oمفهوم   :سري تیلور و مروري بر مقدمات ریاضی
 اثر خطا بر نتایج عددي، انتشار خطا، خطاي حذف، محاسبات کامپیوتري در نمایش ممیز شناور. :شناورخطاها و نمایش ممیز 

شامل روش دوبخشی، روش نیوتن، روش نابجایی و تحلیل همگرایی آن ها. قضیه  :روش هاي عددي براي محاسبه ریشه توابع غیر خطی
 .و تحلیل همگرایی آن روش تکرار ساده ،نگاشت انقباضی

برونیابی ، تخمین خطا ،ی ها شامل درونیابی الگرانژ، تفاضالت تقسیم شده نیوتن، خطاي درونیابییدرونیابی توسط چند جمله :درونیابی
 .و تحلیل خطاي آن ها ریچاردسون. درونیابی هرمیت و اسپالین مکعبی

روش هاي انتگرال گیري به روش گاوس،  ، سونی، سیمپیروش هاي نیوتن کاتس شامل روش ذوزنقه :مشتق گیري و انتگرال گیري عددي
 روش هاي نقطه میانی، رامبرگ و تحلیل خطاي این روش ها.انتگرال گیري از توابع شامل نقاط تکین، 

 .بدون محور گیري و با محورگیري جزیی. تجزیه چولسکی براي ماتریس هاي متقارن و معین مثبتLUتجزیه :گاه هاي معادالت خطیتحل دس

 دهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبر
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو ي مناسبافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 30                              آزمون میانترم                     

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 نوري و تخته.رایانه، پروژکتور، قلم 

 
 
 

 مبانی آنالیز عددي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Basics of Numerical Analysis عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  1آنالیز ریاضی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 38/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

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

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

 .1390، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ ششم، 1. ا. بابلیان، آنالیز عددي 3

  .1390جهارم،  ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ1. ا. کرایه چیان، آنالیز عددي 4
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بهینه سازي یکی از شاخه هاي مهم ریاضیات کاربردي است که به ارتباط هایی بین ریاضیات، اقتصاد و صنعت منجر می شود. در این هدف کلی: 

 درس به مساله ماکزیمم (مینیمم) کردن سود (هزینه)، و بهینه سازي خطی در فضاهاي متناهی بعد، پرداخته می شود. 

 اهداف ویژه:

ه سازي خطی در فضاهاي متناهی بعد، شامل: مدل سازي و کاربردهاي آن، حل مدل ها، دوگان، تفسیر هاي آشنایی دانشجویان با بهین )1
 هندسی، جبري و اقتصادي.

 درك برخی کاربردهاي آنالیز و جبر خطی در دیگر شاخه ها ي ریاضیات و درك  ارتباط هاي بین ریاضیات، اقتصاد و صنعت   )2
در محتواي ریاضی آن نهفته است، و لذا توصیه می شود مدرس به هیچ وجه از محتواي نکته: هدف اصلی از ارایه این درس 

 نظري آن شامل اثبات هاي ریاضی و ارایه مفاهیم دقیق و بنیادي این شاخه کم ننماید. 
 
 

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
سازي : چگونگی تبدیل مسایل واقعی به مسایل بهینه سازي مقدمه اي بر بهینه سازي، انواع مسایل بهینه سازي، اهمیت و کاربرد آنها در مدل 

، پوسته خطی، پوسته محدب و پوسته آفین و POS(requirements space))، مفهوم LPریاضی، حل هندسی مسایل بهینه سازي خطی (
ابع محدب و خواص و اهمیت آنها در بهینه ها، مفهوم بعد، مجموعه هاي محدب، چند وجهی ها، ابر صفحه ها، نیم فضا، اشعه، تو LPارتباط آنها با 

سازي خطی، مفهوم و خواص نقاط راسی و جهت هاي دورشونده (راسی) چند وجهی ها و نحوه به دست آوردن آنها، قضیه نمایش و کاربردهاي آن، 
نگی، واردشوندگی و خارج شوندگی شرایط الزم و کافی وجود جواب بهینه (نتایج قضیه نمایش)، الگوریتم سیمپلکس: معیارهاي بهینگی، بیکرا

متغیرها، حل مثال هاي عددي با الگوریتم سیمپلکس (به صورت دستی و برنامه نویسی)، تفسیر الگوریتم سیمپلکس از سه دیدگاه جبري، هندسی 
غیاب تباهیدگی، قضیه نمایش و اقتصادي، وجود جواب هاي بهینه دگرین و نحوه به دست اوردن انها، تباهیدگی، همگرایی الگوریتم سیمپلکس در 

بزرگ  (روش دوفازي، در صورت وجود زمان کافی)، قضایاي -Mبراي مجموعه جواب هاي بهینه دگرین، متغیرهاي مصنوعی و استفاده از روش 
، LPوگان یک و تعبیر هندسی آن)، مفهوم دوگان، طریقه نوشتن د KKT( اثبات قضیه  KKTدگرین:  لم فارکاس و قضیه گردن، شرایط بهینگی 

قضایاي دوگان: ضعیف، قوي، قضیه مکمل زائد ضعیف، قضیه اساسی دو آلیتی، قضیه مکمل زائد قوي، کاربردهاي دوگان و شرایط مکمل زائد 
ضعیف، روش سیمپلکس دوگان، محاسبه جواب هاي بهینه دوگان از روي جواب بهینه اولیه، تحلیل حساسیت،تعبیر اقتصادي دوگان و جواب هاي 

ري و هینه دوگان،  قیمت هاي سایه یی، حل دستگاه ها و ارتباط آن با بهینه سازي خطی، ارتباط بین تباهیدگی و دگرینگی اولیه و دوگان، پایداب
 استواري.

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم
 .اتیاضیر
 

 1بهینه سازي خطی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Linear Optimization I عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  جبر خطی  +1آنالیز ریاضی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 ساعت:تعداد 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 30                                 آزمون میانترم                    
 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1- M. S. Bazaraa,  J. J. Jarvis, and H. D. Sherali, Linear Programming and Network Flows, Wiley,  2006. 

2-K. G. Murty, Linear Programming, Wiley, 1983. 

3- D. Bertsimas, and J. N. Tsitsiklis, Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/176-0506690-8167055/176-0506690-8167055?_encoding=UTF8&field-author=Mokhtar%20S.%20Bazaraa&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2/176-0506690-8167055/176-0506690-8167055?_encoding=UTF8&field-author=John%20J.%20Jarvis&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3/176-0506690-8167055/176-0506690-8167055?_encoding=UTF8&field-author=Hanif%20D.%20Sherali&search-alias=books&sort=relevancerank
http://web.mit.edu/dbertsim/www/
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 هدف کلی:

زمان به  افزارهاي ریاضی آشنا شود تا هم ضروري است که دانشجو با برخی نرمافزار،  هاي عددي به کمک یک نرم سازي الگوریتم پیادهبا توجه به نیاز به 
عددي ایج افزار مورد نظر استفاده کرده و نت ین بتواند از توابع آماده در نرمهاي عددي را انجام دهد و عالوه بر ا سازي افزار مورد نظر پیاده کمک نرم

 هاي جدید را با نتایج عددي این توابع مقایسه کند. بدست آماده از الگوریتم

 اهداف ویژه:

 .افزارها تایج عددي با توابع آماده در نرمافزارهاي ریاضی و مقایسه ن نویسی در نرم ) آشنایی با الگوریتم1
سی را تعیین کرده و به االمکان کاربردي در صنعت و علوم مهند حتیاستاد درس یک مساله محاسباتی ) در این درس دانشجو موظف است با مشورت 2

 هاي موجود مقایسه کند. سازي کند و با دیگر الگوریتم نویسی آن را پیاده یتمهاي مربوط به الگور کمک آموزه

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
افزارهاي  و همچنین نرم MATLAB  ،MAPLE ،MATHEMATICAافزارهاي محاسباتی مثل  : از قبیل نرمافزارهاي ریاضی معرفی اجمالی انواع نرم

 افزارها و جایگاه استفاده از آن ها. افزارهاي مشابه. مقایسه نرم ر نرمیا سای GAMSمربوط به بهینه سازي از قبیل 
 نحوه محاسبات کامپیوتري: حساب ممیز شناور، محاسبات با دقت معمولی و مضاعف، زمان محاسبه.

هاي محاسباتی  . معرفی الگوریتمهاي محاسباتی ی) و تاثیر آن بر نتایج الگوریتمخوش وضع و بد وضع: (خصوصا در مورد محاسبات ماتریستعریف مسایل 
 در جبر خطی عددي و نحوه براورد خطاي جواب در صورت امکان.

هاي  گیري سیل عددي و مشتقات جزیی، انتگرالدیفران هاي محاسباتی: براي حل مسایلی از قبیل محاسبات ماتریسی، حل معادالت معرفی انواع روش
 افزارهاي مختلف و چگونگی استفاده از آن ها. در نرم هاي آماده عددي یگانه و چندگانه، تقریب توابع و الگوریتم

سازي غیرخطی و  براي بهینه ها ریزي خطی و برخی الگوریتم از قبیل روش سیمپلکس براي برنامهسازي:  هاي محاسباتی براي مسایل بهنه معرفی روش
 سازي. افزارهاي بهینه هاي آماده نرم هاي گفته شده با الگوریتم مقایسه الگوریتم

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها استفاده از نرمدر صورت لزوم، 

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 
 درصد 50  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 20                               ترم                    آزمون میان
 درصد 30    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 
 
 

 آزمایشگاه ریاضی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mathematics Library عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  مبانی کامپیوتر و برنامه سازي نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 2 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 42/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] G. H. Golub and C. F. Van Loan, Matrix Computations, Johns Hopkins University Press, 4th edition, 2013. 
[2] S.R. Otto and J.P. Denier, An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB, Springer, 
2005. 
[3] W. P. Petersen and P. Arbenz, Introduction to Parallel Computing, Oxford Uni. Press, 1st edition, 2004. 
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 هدف کلی:
هاي زیادي از ریاضیات محض  پردازد. مسائل ترکیبیات در بخش می شماراو  متناهی ساختارهاياست که به بررسی  ریاضیاتاي از  کیبیات شاخهتر

فیزیک و  نظریه ارگودیککامپیوتر،  علوم، سازي بهینهآیند و ترکیبیات کاربردهاي فراوانی در  می پیش هندسهو  توپولوژي، نظریه احتماالت، جبرمانند 
اما در اواخر  اند. داده کارهتک اند راه حلی  هاي مختلف ریاضی پیش آمده دارد. از دید تاریخی بسیاري از مسائل ترکیبیات، به مسائلی که در بخش آماري

 هاي کلی و قدرتمندي ابداع شد که ترکیبیات را به بخشی شاخص از ریاضیات تبدیل کرد. ده بیستم روشس

 اهداف ویژه:

 بندي ها و رنگ اتی،گرافها از دیدگاه ترکیبی ماتریس شنایی با مفاهیم اساسی ترکیبیات مانند : شمارش ، توابع مولد، روابط و انواع آنها،آ

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
 ها و جبر بول  ها، توابع، الگوریتم و منطق گزاره مقدمه: مطالب مقدماتی مانند مجموعه

 ها، اصل شمول و عدم شمول، روابط بازگشتی، توابع مولد. ها و ترکیب مفاهیم اصلی ، اصل النه کبوتري، تبدیل شمارش:
 بط ترتیب جزئی و ترتیب کامل، بستار یک رابطه روابط و انواع آنها: روابط و نمایش آنها، روابط هم ارزي و افرازها، روا

 هاي صفر و یک  ها از دیدگاه ترکیبیاتی،  برخی خواص مهم ماتریس ها: ماتریس ماتریس
ر، هاي مبتنی بر آنها: معرفی مفهوم گراف با تأکید بر کاربردهاي آن در مدل سازي، آشنایی با مفاهیم اصلی نظریه گراف نظیر دور، مسی ها و مدل گراف

دار و  هاي جهت هامیلتونی و گراف هاي اویلري و هاي دوبخشی، گراف ها، گراف هاي کامل، درخت نظیر گراف یی، انواع اصلی گراف درجه، دنباله درجه
 اي رنگی  جمله ها و چند آمیزي گراف هاي کامل و ماکسیمم (طرح الگوریتم و کاربردها)، رنگ ها، تطابق تورنمنت

مثال) و تاکید بر ارتباط این  هاي متناهی: آشنایی با تعریف و مفاهیم اصلی با تأکید بر ارتباط این مفاهیم (با ارائه ها و هندسه طرحهاي التین،  مربع
هاي نمایندگی متمایز  ها و ارائه چند مورد شمارش در این خصوص، ارائه مفهوم سیستم گراف قبلی طرح شده در این درس، نظیر مفاهیم با مفاهیم

(SDR) ي التینها هالو ارائه مثال و کاربرد آن در مربع- و طرح صورت قضیه فیلیپ 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 30                                 آزمون میانترم                   
 درصد 50     سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 
 

 مبانی ترکیبیات فارسی:عنوان درس به 

 نوع درس و واحد Basics of Combinatorics عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  بدون پیشنیاز نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی عملی (در صورت نیاز):نوع آموزش تکمیلی 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_(%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D8%A7%DA%A9


 44/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
[1] Garnier and J. Taylor, Discrete Mathematics for New Technology,  IOP Publishing Ltd., Bristol, 2002. 
[2] R. Garnier and J. Taylor, Discrete Mathematics, third ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 2010. 
[3] L. Lov'asz, J. Pelik'an, and K. Vesztergombi, DiscreteMathematics, Springer-Verlag, New York,  2003. 
[4] R.P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics, an applied introduction, Addison-Wesley Pub. Co. 
Inc., 1994 

 

 

 

 

  

 



 45/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

  :هدف کلی

 معادالت دیفرانسیل معمولی آشنایی با انواع  )1
 هاي عملگري، حل به کمک سري توانی و تبدیل الپالس و ....  هاي حل معادالت دیفرانسیل معمولی، مانند فاکتورهاي انتگرال، روش ) آشنایی با روش2

 اهداف ویژه:

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 الت دیفرانسیلهاي معاد بندي جواب اي بر معادالت دیفرانسیل: نکات کلی در مورد وجود، یکتایی و دسته مقدمه -
پذیر، معادالت همگن، معادالت قابل تبدیل به معادالت همگن، معادالت کامل، فاکتورهاي انتگرال، معادالت  اول: معادالت تفکیک ۀمعادالت مرتب -

 مدلسازي.  -هاي منحنی، مسیرهاي قائم معادالت غیرخطی مهم (برنولی، الگرانژ و...)، دسته - خطی مرتبه اول
مقدماتی الزم در مورد معادالت خطی، معرفی جواب عمومی معادله خطی همگن و غیرهمگن، استفاده  مفاهیم  -رتبۀ باالتر: تحویل مرتبهمعادالت م -

هاي عملگري  روش، از یک جواب معلوم براي یافتن جوابی دیگر، معادالت خطی همگن با ضرایب (ثابت مرتبۀ دوم و باالتر)، معادالت خطی غیرهمگن
 )، نظریۀ مقدماتی معادالت با شرایط مرزي (مقادیر و توابع ویژه).... اویلر  -معادالت با ضرایب غیرثابت (معادالت کوشی براي حل

هاي لژاندر، خواص  اي ها حول نقاط عادي، معادلۀ لژاندر، چندجمله هاي توانی، جواب هاي سري توانی و توابع خاص: مروري بر سري جواب -
 .ها حول نقاط غیرعادي (روش فروبنیوس)، معادلۀ بسل، تابع گاما، خواص تابع بسل جواب  -لژاندرهاي  اي چندجمله

قضیۀ وجودي، تبدیل الپالس، مشتق و انتگرال، قضایاي انتقال و معرفی توابع ) نکاتی در مورد نظریه الپالس( مقدمه : تبدیل الپالس و کاربردهاي آن -
، معرفی معادالت )کانولوشن( موارد استعمال در معادالت دیفرانسیل، مشتق و انتگرال تبدیل الپالس، معرف یپیچش پله یی واحد و تابع دلتاي دیراك،

 .حل دستگاه خطی با تبدیل الپالس انتگرالی،

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 30                                  ترم                 آزمون میان

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 .ع. ا. بابایی و ا. میامیی :، مترجم1391مرکز نشر دانشگاهی،  ،معادالت دیفرانسیل و کاربردهاي آنج. اف. سیمونز،  .1
 .1392، انتشارات آزاده، معادالت دیفرانسیل معمولیم. نیکوکار،  .2

 معادالت دیفرانسیل عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Differential Equations عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  2ریاضی عمومی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 3 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز): 

 



 46/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

 :هدف کلی

هاي معادالت خطی است. جبر خطّی کاربردهاي فراوان و  بردارها، فضاهاي برداري، تبدیالت خطی، و دستگاهها،  هدف از این درس مطالعه ماتریس
هایی از خود ریاضیات مانند جبر مجرد، آنالیز تابعی، هندسه تحلیلی، و  گوناگونی در ریاضیات و محاسبات گسسته دارد. عالوه بر کاربردهاي آن در زمینه

هاي عمده این درس شامل فضاهاي برداري،  بخش هاي وسیعی نیز در فیزیک، مهندسی و دیگر علوم پیدا کرده است. استفادهآنالیز عددي، جبر خطّی 
 دستگاه معادالت خطی می باشد.  تبدیالت خطی، مقدار ویژه و بردار ویژه و

 اهداف ویژه:
 .قضایاي اساسی تبدیالت خطی، و آشنایی با فضاهاي برداري، دستگاه معادالت خطی، ها و حل آشنایی با ماتریس

 
 ها: پ) مباحث یا سرفصل

ها، ارزي سطري و ستونی و روش تعیین آن هاي تعیین آن. هم، رتبه ماتریس و روشها : معرفی دستگاه جبري ماتریسماتریس و دستگاه معادالت -
هامیلتون، رتبه دترمینانی -هاي آن، قضیه کیلی ویژگی ي معادالت خطی، دترمینان، محاسبه وها ها، حل و بحث دستگاهمحاسبه وارون ماتریس

 .ها ماتریس
 خطی، پایه و بعد. مستقیم، استقالل قسمت، مجموع ضرب، خارج زیرفضا، حاصل ،ها برداري و مثال فضاي فضاهاي برداري: -
ارج قسمت دامنه بر هسته با نگاره یکریخت است)، اساسی (خ هاي مقدماتی، هسته، نگاره، قضیه: تعریف، مثال، ویژگیها ي خطی و ماتریسها تبدیل -

یژه، قطري کردن یک ماتریس، مقدار وهاي خطی، بردار ویژه و ي خطی، تغییر پایه، رتبه تبدیلها ماتریس تبدیل ،ها هاي خطی و تابعکفضاي تبدیل
 کردن یک ماتریس، فضاي ضرب داخلی. مثلثی

 محتوا و هدف:ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با 

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 30ترم                                                   آزمون میان

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1. T. S. Blyth and E. F. Robertson, Basic Linear Algebra, 2nd Edition Springer  Undergraduate Mathematics 

series, 2004. 
2. J. H. kwak and S.P. Hong, Linear Algebra, 2nd edition, Birkhäuser, 2004. 
3. S. H. Freidberg, A. J. Insel and L. E. Spence, Linear Algebra, 4th Edition, Pren. Hall, 2003. 

 

 جبر خطی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Linear Algebra عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  مبانی ریاضیات نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 47/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی:
 یک هاي توزیع تصادفی، متغیرهاي ،احتمال مبانی و شمارش قوانین با آشناییکه هدف آن  ر احتمال استاي د این درس اولین درس پایه

 است.  ریاضی امید و توام و متغیره

 اهداف ویژه:

هاي گسسته و پیوسته و انواع آن، امید  قواعد شمارش، احتمال، احتمال شرطی ، متغیرهاي تصادفی گسسته و پیوسته ، توزیع و ها آشنایی با روش
    .ریاضی

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
 متمایز هاي جایگشت و مرتب افرازهاي ها، ترکیب و نامرتب هاي نمونه ها، جایگشت و مرتب هاي نمونه شمارش، شمارش: قواعد هاي روش –
 تابع پیوستگی کالسیک، احتمال مدل یکنواخت احتمال فضاي احتمال، تابع احتمال، از متفاوت تعابیر مرکب، و ساده تصادفی احتمال: آزمایش –

 احتمال
 پیوسته تصادفی متغیرهاي گسسته، تصادفی متغیرهاي توزیع، تصادفی،تابع متغیر تصادفی: تعریف متغیرهاي –
 و نمایی،گاما یکنواخت گسسته، یکنواخت پواسون، منفی، اي دوجمله هندسی، فوق هندسی. اي، پیوسته: دوجمله و گسسته استاندارد هاي توزیع –

 استاندارد هاي توزیع سایر و پاراتو وایبل، لجستیک، کوشی، بتا، نرمال، دو،–کاي
 و واریانس توزیع، یک مد و میانه ریاضی، امید کاربردهاي و تصادفی.  خواص متغیر یک از تابعی ریاضی امید ریاضی، امید گشتاورها: و امیدریاضی –

 جنسن نامساوي تصادفی، متغیر یک گشتاورهاي، چولگی و تقارن دیگر، پراکندگی معیارهاي
 دیگر مهم هاي نامساوي و چبیشف و مارکف هاي نامساوي احتمال، مولد تابع گشتاور، مولد احتمالی: تابع هاي نامساوي و مولد ابعت –
 معرفی اجمالی متغیر تصادفی چندبعدي و تابع توزیع آن –

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 استفاده از مسایل و مراجع متفاوت دردانشگاههاي معتبر دنیا  

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)
 درصد 50  سال  هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 ویدئو پرژکتور، تخته سیاه، وایت بورد

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 بهایی. شیخ ،انتشارات 1389 دوم چاپ هشتم، ویرایش همدانی، علی-پارسیان احمد ترجمه احتمال، مبانی راس،ش، .۱
 مشهد. فردوسی دانشگاه انتشارات ،1380اول چاپ شاهکار، ترجمه احتمال، سعید، قهرمانی، .۲
. 1393 اول، چاپ اول، جلد ها، توزیع نظریه و احتمال با آشنایی س. ن. ا. ا. کرمانی،ع. کرمانی، س. م. ص. الوندي، ا. پارسیان، ع. ب. حقیقی، .۳

 پارسیان. علمی انتشارات
  

 1احتمال  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Probability I عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  بدون پیشنیاز نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  / پایان رساله 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 48/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی:

تبدیل باشد. این درس به مطالعه توابع برداري چندمتغیره،  د بین جبر خطی و آنالیز ریاضی مینشان دهندة ارتباط قوي موجو ،3س آنالیز ریاضی در
ي تابع  نگاشت معکوس، قضیهها و حل دستگاه معادالت غیر خطی و بیان قضایاي مهمی همچون قضیه  پذیري آن خطی و مباحث مربوط به مشتق

 گیرند.  مورد بحث قرار می هاي گیري روي زیرمجموعه . همچنین تعریف اندازه و انتگرالضمنی، قضیه رتبه اختصاص داد

 اهداف ویژه:

 با فضاهاي نرمدار) آشنایی 1

 با مشتق توابع روي  ) آشنایی2

 با مفهوم اندازه و انتگرال روي )3

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
واحد با بعد فضا، معادل بودن هاي معادل، رابطه فشردگی گوي  نرمدار، فضاي ضرب داخلی، نرمفضاهاي خطی -نرمفضاهاي نرمدار و عملگر هاي خطی: 

 .ها ها روي فضاهاي متناهی بعد، عملگرهاي خطی و چند خطی و بررسی پیوستگی آن نرم
اي، قضایاي ماکسیمم و مینیمم  زنجیره قضایاي آن، مشتقات جزئی، قاعده ها، مشتق و توابع چندمتغیره و پیوستگی آنها:  توابع چند متغیره و مشتق آن

 ها. ي تابع ضمنی، قضیه رتبه و نتایج آن الگرانژ، قضیه نگاشت معکوس، قضیهمقید، قضیه 
هاي اولیه، افراز واحد، و قضیه تغییر  نتگرال مکرر، قضیه فوبینی، نگاشتپذیر، ا پذیري، توابع انتگرال ریف اندازه، محتواي صفر، انتگرالتع گیري: انتگرال
 متغیر.

 با محتوا و هدف: ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 ها سازي .درصد: شامل تمرینات و شبیه20  لسا هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30                             ترم                      آزمون میان
 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 تخته. رایانه، پروژکتور، قلم نوري و

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 .1389و. رودین ، اصول آنالیز ریاضی، مترجم: علی اکبر عالم زاده ، انتشارات علمی و فنی  .1

2. J. Munkres, Analysis on Manifolds, Addison-Wesley Publishing Company, 1991 
3. M. Spivak, Calculus on Manifolds, Addison-Wesley Publishing Company, 1965 

 

  

 3آنالیز ریاضی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mathematical Analysis III عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  + جبر خطی 2آنالیز ریاضی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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ها اختصاص  باشد،  به مطالعه مقدماتی مدول شود. بخش نخست این درس که قسمت عمده آن نیز می ین درس از دو بخش تشکیل میا هدف کلی:

هاي روي یک حلقه، اطالعات  مدول است. دانشجو در این درس خواهد دید که از بررسی مدولدارد. یکی از مفاهیم بنیادي در جبرمجرد، مفهوم 
تواند به منزله یک مفهوم  هاي خارج قسمتی حاصل از آن حلقه را می هاي یک حلقه و حلقه آل آید، همچنین ایده دست می بسیاري درباره خود حلقه به

ها پی خواهد برد. عالوه، بر نکات  پذیر و فضاهاي برداري روي میدان هاي تعویض ها روي حلقه مدول یعنی مدول مطالعه کند. از طرف دیگر، به تشابه
کنند. در بخش دوم این درس، دانشجو با برخی از قضایاي  ها در اثبات برخی از قضایاي کالسیک نقش موثري ایفا می فوق، خواهد دید که مدول

 شود.  لو و برخی از کاربردهایشان آشنا میها مانند قضایاي سی کالسیک در نظریه گروه

 اهداف ویژه:

 ها و برخی از کاربردها )  آشنایی با مدول1

 )  آشنایی با قضایاي سیلو و برخی از کاربردها2
 

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
ها، قضایاي  قسمتی، همریختی مدول خارجهاي  ها، مدول مولد، مجموعزیرمدول هاي متناهی ها، مدول ها، تولیدزیرمدول ها، زیرمدول مدولها:  مدول

ها،  اي در مدول هاي زنجیره ها، شرط ها، مجموع مستقیم داخلی مدول ها، مجموع مستقیم خارجی مدول هاي دقیق مدول ها، دنباله یکریختی مدول
هاي  ال اصلی، صورت ي روي دامنه ایدهها هولدر، مدول-هاي متناهی طول،قضیه ژردان هاي آرتینی، سرهاي ترکیبی، مدول هاي نوتري، مدول مدول

 هاي مربعی، صورت متعارف گویا و صورت متعارف ژردان متعارف ماتریس

 یی، قضایاي سیلو، برخی کاربردهاي قضایاي سیلو عمل گروه روي یک مجموعه، معادله رده ها: گروه

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد-30آزمون میانترم                                                     
 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 
 

 3جبر  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Algebra III عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  2جبر  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی عملی (در صورت نیاز):نوع آموزش تکمیلی 
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 پیشنهادي: چ) فهرست منابع
1. R. Sharp, Steps in Commutative Algebra, Cambridge University Press, 2000 
2. T. S. Blyth, Module Theory, Oxford Scientific Publication, 1990. 
3. T. W. Hungerford, Algebra, Springer, 1974. 
4. M. R. Derafsheh, Algebra, Tehran University Press, 2008.  
5. D. S. Malik, J. N. Mordeson, and M. K. Sen, Fundamentals of Abstract Algebra, McGraw-Hill. 
6. I. N. Herstein, Abstract Algebra, Macmillan Company. 
7. I. N. Herstein, Topics in Algebra, John Wiley & Sons. 
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 :هدف کلی

 .يهذلولو ۀبا هندس ییشناآ

 اهداف ویژه:

 .اتیاضیر گرید يها شاخه یبا برخ آن ارتباطبعدي و -2ي، به خصوص هندسۀ هذلولوي هذلولو ۀهندس مطالعۀ

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
 ، وسیموب التیتبد یسیهمد ، وسیموب التیتبد يبند ، طبقه ، نسبت ناهمساز𝕄𝕄ی عموم وسیگروه موبو   �ℂن مایر، کرة �صفحۀ باالیی  معرفی نیم

، ℍ  يها يزومتری، ا� ، فرمول فاصله در� کی، متر� عنصر طول در ، يهذلولو ۀدر هندس يطول و تواز ، يهذلولو ۀصفح يرو 𝕄𝕄 عمل گروه ۀهندس
بونه -فرمول گاوس ، يهذلولو يها هیرو ، يمساحت هذلولو ، يهذلولو ۀصفح يبرا گون یپوانکاره و مدل هذلول سکید ، مدل(ℍ,𝚍𝚍ℍ)ی کیخواص متر
هاي هندسۀ هذلولوي با  کاربردها و ارتباط، 2ر از باالت ي با ابعادهذلولو يفضاها ي،هذلولو ۀمثلثات در صفح ، يهذلولو ۀآن در هندس يوکاربردها

 .توپولوژي ابعاد پایین

 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

افزارهاي مناسب به منظور مطالعه تصویري  سال. استفاده از نرم هاي مناسب در طول نیم تدریس مفاهیم در جلسات اصلی درس و برگزاري حل تمرین
 هاي دیگر ریاضیات. شاخههاي هندسۀ هذلولوي با  هاي کلیدي. آشنا کردن دانشجویان با ارتباط مثال

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 30ترم                                                  آزمون میان

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] James W. Anderson,  Hyperbolic Geometry (2nd edition), Springer, 2005. 
[2] Francis Bonahon,  Low-dimensional Geometry: from Euclidean Surfaces to Hyperbolic Knots, AMS, 2009.  
[3] John G. Ratcliffe,  Foundations of Hyperbolic Manifolds  (2nd edition), Springer, 2006.  

  

 هذلولويهندسه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Hyperbolic Geometry عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  2ریاضی عمومی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 :هدف کلی

معروف  دانیاضیرا به افتخار ر ها هیها و رو خم لیفرانسی(هندسه د يبعد سه ایدو  یدسیاقل يدر فضاها ها هیها و رو خم لیفرانسیبا هندسه د ییآشنا
 ).نامند یم زین یگاوس لیفرانسیگاوس، هندسه د شیکارل فرِدر وهانی ،یآلمان

 اهداف ویژه:
 )؛يو سرتاسر یموضع دگاهی(از دو د ییو فضا يا صفحه يها خم هیدر نظر یمحاسبات يها کیو تکن یاساس میبا مفاه یی) آشنا1
 ).يو سرتاسر یموضع دگاهی(از دو د ها هیرو هیدر نظر یمحاسبات يها کیو تکن یاساس میبا مفاه یی) آشنا2
 

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
 ها: خم

و تاب؛ کُنج  یدگیخم میمنظم و پارامتر طول قوس؛ مفاه يها خم ؛يپارامتر يها : خمیدسیاقل يبعد سه يها در صفحه و در فضا خم یهندسه موضع
 ها. خم یۀنظر یاساس هیها؛ قض خم یموضع یفرِنه؛ فرم کانون

-یراس؛ فرمول کوش-چهار هی) ؛ قضisoperimetric( یطیمح-برابر يها ي: نامساویدسیاقل يبعد سه يها در صفحه و در فضا خم يهندسه سرتاسر
 ).Fáry-Milnor(  لنریم-يفَر هی)؛ قضFenchelفنشل  ( هی)؛ قضCauchy-Croftonکرافتن  (

 :ها هیرو
 يپارامتر و نگاشتها رییمفهوم تغ ظم؛من ریوارونِ مقاد ریها؛ تصو و مثال فی{تعار يساز يمنظم و مفهوم پارامتر يها هی: روها هیرو یهندسه موضع

 ؛يادیفرم بن نیمرتبط {دوم می}؛ نگاشت گاوس و مفاههیرو کیمساحت  ۀو محاسب يادیفرم بن نیمماس؛ اول ۀصفح ها؛ هیرو يرو ریپذ لیفرانسید
 ستفلیکر يها مرتبط {نماد میمفاهگاوس و  زیشگفت انگ هی}؛ قضیو گاوس نیانگیم يها یدگیخم ؛یاصل يها یدگیخم ها؛ هیرو يها رو خم یدگیخم

)Christoffel(  ي)؛ معادالت کُدازCodazziطولپا  ( يناوردا کیبه عنوان  یگاوس یدگیبا خم یی)؛ معادالت گاوس؛ آشناisometry invariant ؛(
)؛ covariant derivative(  هموردمشتق  ؛يبردار يها دانیمرتبط {م میو مفاه ها کیژئودز ،ي}؛ مفهوم انتقال موازها هیرو یۀنظر یاساس هیقض

 )}.Clairaut(  روینقاط؛ رابطه کل نیو فاصله ب کیژئودز يها ارتباط خم ؛يمواز يها دانیم
 نیو دوم نیاول يها فرمول نو؛یر-هاف یۀکامل و قض يها هیها؛ رو کُره تیصلب هی)؛ قضGauss-Bonnetبونه (-گاوس هی: قضها هیرو يهندسه سرتاسر

 .هیرو یگاوس یدگیو ارتباط آنها با خم هیرو کی يها  کیو نقاط مزدوج در امتداد ژئودز یژاکوب يها دانیبونه؛ م یۀقوس و قض ولط  وردشِ
 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
وي مطالب شود تاکید اصلی ر تواند با یکدیگر متفاوت باشد، اماپیشنهاد می بدیهی است که رویکردهاي آموزشی مدرسین و همکاران محترم می

هاي  افزار توان هم از نرم ها و مفاهیمی باشد که در طول ترم تحصیلی در کالس به آنها پرداخته شده است. براي درك عمیقتر مفاهیم نیز می درسنامه
کرد. همچنین  هایی را بطور هدفمند و با مشارکت دانشجویان در کالس بررسی و حل ها و تمرین ریاضی در تدریس مطالب بهره برد و  هم مثال

هاي تحویلی/تکلیفی بطور مستمر و همراه با پیشرفت درس در اختیار دانشجویان قرار داده شود؛  شود مجموعه سواالتی به عنوان تمرین پیشنهاد می
یان معرفی شده هاي تحویلی از مرجع اصلی درس (که توسط مدرس محترم درس، در ابتداي ترم تحصیلی، به دانشجو بهتر است حدود نیمی از تمرین

 است) انتخاب گردد.
 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 

 درصد20  سال هاي کالسی و یا حضور فعال در کالس درس در طول نیم فعالیت
 درصد 30                   سال ارزشیابی مستمر در طول نیم

 درصد 50       سال آزمون پایان نیم

 ها رویه و ها خم دیفرانسیل هندسه عنوان درس به فارسی:

 Differential Geometry of Curves and عنوان درس به انگلیسی:
Surfaces 

 نوع درس و واحد

 نظري  پایه  جبرخطی + 2ریاضی عمومی  نیاز: دروس پیش
 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 
  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 مورد نیاز براي ارائه:ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات 
 رایانه؛ پروژکتور؛ قلم نوري؛ تخته.

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] do Carmo, Manfredo Perdigão. Differential geometry of curves & surfaces. Revised & updated second 
edition of [MR0394451]. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 2016. 
[2] O'Neill, Barrett. Elementary differential geometry. Academic Press, New York-London 1966. 
[3] Pressley, Andrew. Elementary differential geometry. Second edition. Springer Undergraduate Mathematics 
Series. Springer-Verlag London, Ltd., London, 2010. 
[4] Klingenberg, Wilhelm. A course in differential geometry. Translated from the German by David Hoffman. 
Graduate Texts in Mathematics, Vol. 51. Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1978. 
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 :هدف کلی

 .آشنایی با توپولوژي دیفرانسیل

 :اهداف ویژه

 .مطالعۀ توپولوژي با استفاده از ابزارهاي حساب دیفرانسیل

 
 ها: پ) مباحث یا سرفصل

ها، فضاي مماس، نقاط عادي و بحرانی، قضیۀ سارد، قضیه نقطۀ ثابت براوئر، درجه به  هاي هموار بین خمینه هاي مرزدار هموار، نگاشت آشنایی با خمینه
یسم، ساختار هاي برداري و عدد اویلر، قضیۀ درجه هوپف، کوبورد ها، درجۀ براوئر، میدان ، هموتوپی و ایزوتوپی هموار، جهت روي خمینه2پیمانۀ 

 هیژردان، قض هیچون قض ییو کاربردها یس، عدد تقاطع، عدد لفشتز، جراحورم یۀنظراي بر  ي، مقدمهتراگذرهوپف، -پونتریاگین، قضیۀ پوانکاره
 .لفشتز هاوالم، قضی-برسوك

 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

افزارهاي مناسب به منظور مطالعه تصویري  سال. استفاده از نرم هاي مناسب در طول نیم برگزاري حل تمرینتدریس مفاهیم در جلسات اصلی درس و 
 هاي ریاضیات. هاي کلیدي. آشنا کردن دانشجویان با برخی از کاربردهاي توپولوژي دیفرانسیل در سایر شاخه مثال

 

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 
 درصد 20  سال طول نیمهاي کالسی در  فعالیت

 درصد 30ترم                                                  آزمون میان
 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] Victor Guilleminand Alan Pollack, Differential Topology, AMS, 2010. 
[2] John Willard Milnor, Topology from the Differentiable Viewpoint, Princeton University Press, 1997. 

[3] Morris W. Hirsch, Differential Topology, Springer, 1976. 
 

 

 مقدماتیتوپولوژي دیفرانسیل  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Elementary Differential Topology عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  پیشرفته انحساب نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  (در صورت نیاز):نوع آموزش تکمیلی عملی 
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 هدف کلی:

 .هاي ریمان آشنایی با رویه

 :اهداف ویژه

 هندسۀ ریمانی.ها، آنالیز سرتاسري، هندسۀ جبري و  هاي دیگر ریاضیات مانند توپولوژي خمینه هاي ریمان و ارتباط جدي آن با شاخه مطالعۀ رویه

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
هاي جبري، قضیۀ وجودي  هاي هولومورف، خم هاي ریمان و نگاشت هاي توپولوژیک، گروه رده نگاشت، رویه بندي رویه توابع جبري، ادامۀ تحلیلی، طبقه

ها  وایرشتراس، تابع تتا، فرم �هاي بیضوي و تابع  لگیري، انتگرا ها و انتگرال فرم-2ها،  فرم-1مماس و  هاي جبري، فضاي هم سازي خم ریمان، فشرده
 تر. سازي و در صورت امکان مطالب پیشرفته رخ، قضیۀ یکنواخت-ها مدوالر، فرمول ریمان هورویتز، خم-مرومورف، فرمول ریمان

 
 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

افزارهاي مناسب به منظور مطالعه تصویري  سال. استفاده از نرم هاي مناسب در طول نیم حل تمرینتدریس مفاهیم در جلسات اصلی درس و برگزاري 
 هاي ریاضیات. هاي ریمان و سایر شاخه هاي نظریۀ رویه هاي کلیدي. آشنا کردن دانشجویان با برخی از ارتباط مثال

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 30ترم                                                  آزمون میان

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] Simon Donaldson, Riemann Surfaces, Oxford University Press, 2011. 
[2] Jürgen Jost, Compact Riemann Surfaces: An Introduction to Contemporary Mathematics (3rd Edition), 
Springer, 2006. 
[3] Rick Miranda, Algebraic Curves and Riemann Surfaces, AMS, 1995. 
[4] Hershel M. Farkas and Irwin Kra, Riemann Surfaces (2nd edition), Springer, 1991. 
[5] Otto Forster, Lectures on Riemann Surfaces, Springer, 1981.   

 هاي ریمان بر رویهاي  مقدمه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Introduction to Riemann Surfaces عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  توابع مختلط نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی عملی (در صورت نیاز): نوع آموزش تکمیلی
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 هدف کلی:

 .آشنایی با شاخه توپولوژي جبري و حل مسائل ریاضی در این شاخه از ریاضی

 اهداف ویژه:

 .هاي بنیادي ه) آشنایی با نظریه هموتوپی و گرو1
 .) آشنایی با نظریه مانستگی تکین2

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
ارزي  هاي حافظ نقطه پایه، هم فضاهاي با نقطه پایه، رابطه هموتوپی بین نگاشتهاي مسیري.  و مولفه مسیرها در یک فضاي توپولوژیک: موتوپیهو

 گروه بنیادي یک فضا با نقطه پایه، همریختی، بري و دگردیسی قوي درون پذیر، دگردیسی پیک، فضاهاي انقباضارزي هموتو هایی از هم مثال ،هموتوپی
، و برخی کاربردهاي آن محاسبه گروه بنیادي دایره ،هاي بنیادي وششی و کاربردشان در محاسبه گروههاي پ نگاشت، ها القایی و محاسبه این همریختی

از فضاهایی با گروه بنیادي  یهای و مثال Van-Kampenها، قضیه  ، حاصل ضرب آلیاژي گروهℝ𝑃𝑃𝑛𝑛معرفی فضاهاي تصویري و محاسبه گروه بنیادي
 ناآبلی

مجتمع زنجیري تکین یک فضاي ن شامل: تکی مانستگینظریه ). هاي زنجیري مجتمع مانستگی (مانستگیمقدماتی از جبر مانستگی (هومولوژي): 

کاربرد  - 𝑆𝑆𝑛𝑛کره  مانستگیهاي  با کاربرد در محاسبه گروه مانستگیهاي  براي گروه Mayer-Vietorisها و رشته کامل  پوشش مانستگیتوپولوژیک، 
 براور. قضیه نقطه ثابت و  هاي برداري روي دایره میدانمانند : هندسیکره در مسائل  مانستگی

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 هاي تمرین (برگزار شده توسط استاد درس در صورت نیاز) تدریس در کالس و رفع کالس در کالس

 ارزشیابی (پیشنهادي):  ث) راهبردهاي
 درصد 30  سال طول نیمهاي کالسی در  فعالیت

 درصد 70    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 ملزومات خاصی مورد نیاز نیست.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1. James R. Munkres, Topology, Second Edition Prentice Hall, Inc. 2000 
2. J.W. Vick, Homology Theory: An Introduction to Algebraic Topolog., Springer1994 و 
3. B.Gray, HomotopyTheory: An Introduction to Algebraic Topology, Acad. Press, 1975 
4. M.A. Armstrong, Basic Topology, Springer-Verlag, New York-Berlin, 1983 
5. J. M. Lee,  Introduction to Topological Manifolds,Springer, New York, 2011 

 
 

  

 توپولوژي جبري مقدماتی عنوان درس به فارسی:

 واحدنوع درس و  Elementary Algebraic Topology عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  1توپولوژي عمومی + جبر  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 

http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=27160
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=203084
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آنالیز عددي علم طراحی و تحلیل الگوریتم هاي عددي براي حل مسایلی چون یافتن بهترین تقریب، انتگرال گیري، مشتق گیري، حل هدف کلی:

این مسایل در بسیاري از رشته هاي علوم و مهندسی و حتی علوم انسانی مانند دستگاه هاي معادالت خطی و غیر خطی، معادالت دیفرانسیل و ... است. 
 اقتصاد به وفور مطرح می شوند. در این درس تعمیم هایی از الگوریتم هاي عددي که در درس مبانی آنالیز عددي مطرح شد، بررسی می شوند.

 اهداف ویژه:

 هاي  معادالت دیفرانسیل معمولی.) توانایی تشخیص الگوریتم هاي مناسب براي حل مدل 1
 ) تحلیل همگرایی، پایداري و سازگاري الگوریتم هاي عددي براي حل معادالت دیفرانسیل.2
 ) آشنایی با انواع تقریب هاي توابع براي توابع یک بعدي و چند بعدي و شناخت مفاهیم بهترین تقریب توابع در نرم اقلیدسی3

 
 :ها پ) مباحث یا سرفصل

یی و آنالیز برخی تقریب هاي توابع: درون یابی هاي چند جمله یی براي توابع چند متغیره، درونیابی اسپالین، درونیابی هرمیت قضایاي مربوط به همگرا
 .خطا 

لر، حل عددي معادالت دیفرانسیل معمولی: قضایاي وجود و یکتایی جواب. فرم کلی الگوریتم هاي تک گامی و تعریف مرتبه الگوریتم، روش هاي اوی
انسیل فلبرگ، آدامز بشفورث و ...، معادالت دیفر-هیون و ...، فرم کلی روش هاي چند گامی و مرتبه آن ها از جمله روش هاي رونگ کوتا، رونگ کوتا

 و چند الگوریتم مناسب براي حل آن ها، مطالعه الگوریتم ها از نقطه نظر صریح و ضمنی بودن و مقایسه آن ها. (stiff) سخت 

حل عددي معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی:یافتن جواب عددي معادالت گرماي یک بعدي به روش تقریب هاي تفاضلی براي جمالت مشتق، 
ی، روش اویلر پیشروي صریح و پایداري آن. روش هاي ضمنی براي حل معادالت گرماي یک بعدي از جمله اویلر پسرو با شرایط روش تفاضالت متناه

مرزي دیریشله و شرایط مرزي ترکیبی. یافتن جواب هاي عددي معادالت موج یک بعدي، جواب تحلیلی شامل معادله داالمبر، جدایی متغیرها و 
 مله روش تفاضل مرکزي.الگوریتم هاي عددي از ج

 ،ی هاي متعامدیقضایاي وجود و یکتایی بهترین تقریب، معرفی چند جمله و بسط فوریه.   𝑙𝑙2ی ها در نرمیبهترین تقریب چند جمله :بهترین تقریب
 حاسبه بهترین تقریب .ی هاي هرمیت، الگور و ژاکوبی و برخی حالت هاي خاص آن ها (چبیشف، لژاندر و ...) و کاربرد آن ها در میچند جمله 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30آزمون میانترم                                                     

 عدديآنالیز  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Numerical Analysis عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  مبانی آنالیز عددي نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:ج) ملزومات، 
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 

1. A. Suli and D. F. Mayers, An Introduction to Numerical Analysis, Camb. Uni. Press, 2003 
2. J. Stoer, Introduction to Numerical Analysis, Springer,3rd edition, 2010. 
3. T. Rivlin, An Introduction to the Approximation of Functions, Cou. Dov. Publ., 1981. 
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تغییر  زمانها با  آن حالتشود که  گفته می هایی سامانهاجتماعی و مدیریتی، به  –سیستم هاي دینامیکی در ریاضیات و مسائل صنعتی کلی:هدف 

 کند. زمان توصیف می نحوه وابستگی نقاطی از یک فضاي هندسی را به تابعکند. به عبارت دیگر، در آن یک  می

 اهداف ویژه:

 ) آشنایی با نظریه لیاپانف2) آشنایی با مبانی دستگاه هاي دینامیکی و صورت بندي یک دستگاه دینامیکی 1

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
(پیوسته یا گسسته) و بیان انواع دستگاه دینامیکی: تعریف صورت دستگاه دینامیکی به عنوان یک سه تایی، بیان انواع دستگاه دینامیکی از دید زمان 

نقطه صورت بندي یک دستگاه دینامیکی (معادالت دیفرانسیل و معادالت دیفرانس). بیان مفهوم نمودار زمانی و نمودار حالت، مفهوم نقطه ثابت و 
 برش. تعادل، پیوستگی دستگاه دینامیکی، پایداري نقطه تعادل، ربایش نقطه تعادل، میدان برداري، نقاط تکین و

وارون، آونگ دستگاه هاي دینامیکی یک بعدي: یکنوایی دینامیک، نمودار زمانی، زمان فرار متناهی، ارائه مثال هاي استاندارد مانند آونگ ساده، آونگ 
 روي کارت، آونگ کروي و مرکب.

 لیپشیتس و فشرده بودن فضاي حالت وجود و یکتایی :مروري بر مفاهیم وجود و یکتایی، دستگاه هاي تام و ارتباط آن ها با شرایط 

ش یافتن تابع نظریه لیاپانف: شامل روش مستقیم و غیر مستقیم لیاپانف، قضیه هاي پایداري و ناپایداري لیاپانف، قضیه الزال، و اثبات آن ها و نیز رو
 لیاپانف با انتگرال خطی. 

یک دستگاه غیر خطی و تابع لیاپانف حاصل از خطی سازي، اثبات قضیه روش نظریه لیاپانف براي دستگاه هاي خطی: معادله لیاپانف، خطی ساخت  
 غیر مستقیم لیاپانف، ارائه شرایط رتبه کالمن، تجزیه کالمن و نیز بیان معادله ماتریسی ریکاتی 

زمان، خطی ساخت دستگاه هاي  زمان:دستگاه هاي خطی مستقل از زمان، وابسته به زمان، و نظریه لیاپانف براي دستگاه هاي غیر خطی وابسته به
 وابسته به زمان و قضیه هاي مربوط به آن ها.

 حالت هاي بحرانی لیاپانف: قضیه خمینه هاي پایدار، قضیه خمینه مرکزي، تحویل به خمینه مرکزي و قضیه هاي مربوطه.

 
 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 .اتیاضیر
 

 مبانی سیستم هاي دینامیکی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Elementary Dynamical Systems عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  معادالت دیفرانسیل نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
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 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30آزمون میانترم                                                     
 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 

1- H. K. Khalil, Nonlinear Systems, Blackwells, 3rd ed., 2000. 
2- V. I. Arnold, Ordinary Differential Equations, Springer, 10th ed., 1998. 
3- W. Jordan and P. Smith,Nonlinear Ordinary Differential Equations, An Introduction to Dynamical 

Systems, Oxford, 3rd ed., 1999. 
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کمتر  ، این درس1خطی سازي  باشد. برخالف بهینه ریف شده و تکمیل کننده آن درس میتع 1سازي خطی  این درس، در ادامه درس بهینه هدف کلی:

 سازي خطی است. به عالوه، این درس بر پایه نگاه الگوریتمی تدوین شده است.   دازد و هدف مرور کاربردهاي بهینهپر به تئوري می

خطی اختصاص داده شده است، سازي غیر یار کوچکی از سرفصل درس به بهینهسازي خطی است، ولی بخش بس ن درس بهینهاگرچه عنوان ای :تبصره

 سازي خطی برداشته شده است.  هاي بهینه ریزي غیرخطی نیز بر پایه ایده هاي آغازین در برنامه بتواند درك نماید که گام تا دانشجو

 اهداف ویژه:
 1سازي خطی  مطرح شده در بهینه) تکمیل مباحث نظري 1
 شبکه جریان، حمل و نقل، تخصیص و ... ریزي صحیح، صفر و یک ،  سازي گسسته خطی، مانند برنامه هاي بهینه ) آشنایی با برخی شاخه2
 ریزي پویا) سازي خطی چندهدفه (یا برنامه ) آشنایی با بهینه3
 هدفه) در اقتصاد، صنعت و ... سسته و چندسازي خطی (پیوسته، گ ) آشنایی با کاربردهاي بهینه4

 : ها پ) مباحث یا سرفصل
 هاي جامانده از آن مانند سیمپلکس اصالح شده، روش دوفازي، تحلیل حساسیت  : بررسی  بخش1سازي خطی  مروري بر بهینه

 و یک ریزي خطی گسسته: مسایل صحیح و صفر سازي مسایل برنامه سازي، مدل هاي بهینه سازي: تبدیل مسایل واقعی به مدل مدل
 کرانهاي برش کسري، برش مختلط و شاخه و  ریزي صحیح: به کمک تکنیک حل مسایل برنامه

 ریزي صفر و یک ریتم باالس براي حل مسایل برنامهالگو
 ها و مفاهیم اساسی، روش مجموع وزندار. سازي چندهدفه خطی: تعریف برخی مسایل بهینه

 ریزي پویا ریزي غیرخطی نامقید، برنامه ریزي آرمانی، برنامه مههدفه، برناسیمپلکس دو
 )، دیگر کاربردهاي اقتصادي و ...DEAها ( یل پوششی دادهمانند تحل خطی و صحیح: کاربردهاي برنامه ریزي

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 ها سازي درصد: شامل تمرینات و شبیه 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30                             ترم                      آزمون میان
 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 

 2بهینه سازي خطی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Linear Optimization II عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1بهینه سازي خطی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري  اختیاري

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 62/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1- M. S. Bazaraa,  J .J. Jarvis, and H. D. Sherali, Linear Programming and Network Flows, Wiley, 2nd,  2006. 
2- H. Taha, Integer Programming: Theory, Applications, and Computations, Academic Press, 1975. 
3- M. Ehrgott, Multicriteria Optimization, 2ndedition, Springer, 2005. 
4-W.W. Cooper, L.M. Seiford, and K. Tone, Data Envelopment Analysis, Springer, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/176-0506690-8167055/176-0506690-8167055?_encoding=UTF8&field-author=Mokhtar%20S.%20Bazaraa&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2/176-0506690-8167055/176-0506690-8167055?_encoding=UTF8&field-author=John%20J.%20Jarvis&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3/176-0506690-8167055/176-0506690-8167055?_encoding=UTF8&field-author=Hanif%20D.%20Sherali&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.springer.com/business+%26+management/operations+research/book/978-3-540-21398-7


 63/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی:

پژوهشهاي ریاضی در قرن بیستم بوده است و ارتیاط آن که محور مرکزي بسیاري از  ستاترین و فعالترین شاخه هاي ریاضی اهندسه جبري یکی از زیب
هاي  تواند بر پایه روش با شاخه هاي دیگر ریاضی مانند نظریه اعداد، هندسه دیفرانسیل، آنالیز مختلط و توپولوژي به غناي آن افزوده است. این درس می

 نیز تدریس شود.است،  اختیار شده]3نچه در مرجع [هاي گروبنر، همانند آ محاسباتی در هندسه جبري،  یعنی برپایه نظریه پایه

 اهداف ویژه:

 چندگوناهاي تصویري و شبه تصویري) آشنایی با 2چندگوناهاي آفین)  آشنایی با 1

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 مبانی جبري: ویژگیهاي مقدماتی حلقه چند جمله ییهاي چند متغیره و ایدآلهاي آن، قضیه پایه هیلبرت.

آفین: فضاي آفین، چندگوناهاي آفین و توپولوژي زاریسکی، قضیه صفرهاي هیلبرت(بدون برهان کامل)، تناظر دوسویی بین چندگوناها و  چندگوناهاي
گوناهاي ایدآلها، تجزیه چندگونا به چندگوناهاي تحویلناپذیر، توابع چند جمله یی روي چند گوناهاي آفین و حلقه مختصاتی، ارتباط یک ریختی چند 

 ن با یکریختی حلقه هاي مختصاتی، میدان تابعی یک چند گوناي آفین.آفی

چند گوناهاي تصویري: فضاي تصویري، ایدآلهاي همگن و چند گوناهاي تصویري، حلقه مختصاتی همگن یک چند گوناي تصویري، پوشش آفین یک 
ین روي یک چند گوناي تصویري، همگن سازي یک ایدآل و چند گوناي تصویري، قضیه صفرهاي هیلبرت در مورد چند گوناهاي تصویري، مخروط آف

 بستار تصویري یک چند گوناي آفین، نگاشتهاي بین چند گوناهاي تصویري.

 چند گوناهاي شبه تصویري: تعریف چند گوناهاي شبه تصویري، پایه آفین براي توپولوژي زاریسکی روي یک چند گوناي شبه تصویري، توابع منظم
شبه تصویري، قضیه تابع منظم روي یک چندگوناي آفین، قضیه تابع منظم روي یک چند گوناي تصویري (بدون برهان)، حلقه  روي یک چند گوناي

موضعی یک چند گوناي شبه تصویري در یک نقطه ، میدان تابعی یک چند گوناي  شبه تصویري، حاصلضرب  دو چند گوناي آفین و حلقه مختصاتی 
 دو چند گوناي تصویري و شبه تصویري.آن، نگاشت سگره و حاصلضرب 

ویژگیهاي موضعی: بعد یک چند گونا، قضیه هاي بعد (بدون برهان)، فضاي مماس بر روي یک چند گوناي آفین در یک نقطه، تعریف نقطه هموار، 
 قضیه نابدیهی بودن مجموعه نقاط نا هموار.

 
 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو ي مناسبافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 .اتیاضیر

 هندسه جبري مقدماتی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Elementary Algebraic Geometry عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  + جبر خطی 1جبر  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 64/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی
 

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها 20  سال در طول نیمهاي کالسی  فعالیت

 درصد 30                              آزمون میانترم                     
 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 منابع پیشنهادي:چ) فهرست 
 

 . 1384، ترجمه ر. زارع نهندي، نشر دانشگاهی مبادي هندسه جبريك. اسمیت و دیگران،  -1
 .1374، ترجمه ر. زارع نهندي، نشر دانشگاهیهندسه جبري مقدماتیم. رید،  -2

3- D. Cox, J. Little and D. O'Shea, Ideals, Varieties and Algorithms, Springer- Verlag, 1992. 
4- W. Fulton, Algebraic Curves, Benjamin/Cummings, 1978. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

دانشحویان رشتۀ ریاضی مطرح می شود  این است که مطالبی که به صورت مجرد در دروسی مانند کی از سؤاالتی که همواره توسط ی هدف کلی:

مبانی جبر می آموزند، چه کاربردي دارند. در این درس دانشجویان خواهند دید که جبر خطی و نظریۀ گروهها به شکل زیبایی به حل مسایل 
 ترکیبیاتی کمک میکنند.

 اهداف ویژه:

 کاربردهاي جبر خطی در نظریه گراف) آشنایی با 1

 ) آشنایی با کاربردهاي نظریۀ گروهها در حل مسایل شمارشی2

 آشنایی با مجموعه هاي مرتب جزیی و استفاده از جبر خطی در بررسی ترکیبیاتی این مجموعه ها) 3

 یانگآشنایی با دیاگرام هاي ) 4

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

صادفی، مقادیر ویژه و بردارهاي ویژه گرافها، استقاده از جبر خطی براي محاسبه تعداد گشت ها در گراف ها، مکعب ها و تبدیالت رادون، گشتهاي ت

خاصیت اسپرنر، حدس بازسازي یالی گراف و ارتباط آن با خاصیت اسپرنر، عمل گروهها روي جبرهاي بول، قضیه برنساید و مجموعه هاي مرتب جزیی و 

موزر و اثبات آن، قضیه پولیا و کاربرهاي آن (باألخص -، افراز اعداد و دیاگرام ها هاییانگ، حدس ضعیف اردوشدر حل مسایل شمارشیاستفاده از آن 

درخت، گرافهاي اویلري جهتدار، شبکه هاي الکتریکی و ارتباط آن با دورها و -طول،  قضیه ماتریس-گ آمیزي شده) ، فرمول قالبمسألۀ گردنبند رن

 بندها.

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو ي مناسبافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 

 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30                                       آزمون میانترم              

 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

  

 ترکیبیات جبري مقدماتی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Elementary Algebraic Combinatorics عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  + جبر خطی + مبانی ترکیبیات 1جبر  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 66/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1- R. P. Stanley, Algebraic Combinatorics: Walks, Trees, Tableaux, and More,                     
2- Speringer-Verlag, 2013.  
3- F. Ardial, Algebraic and Geometric methods in Enumerative Combinatorics, preprint, 2015. 
4-W. Fulton, Young Tableaux, Cambridge Univ. Press, 1997. 
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از روشهاي ترکیبیاتی براي بررسی  و ترکیبیات جبري شامل مباحثی است که در آن از روشهاي جبري براي مطالعۀ برخی اشیاء ترکیبیاتیهدف کلی:

 . هدف از این درس آشنائی دانشجویان با ارتباط بین جبر و ترکیبیات است. اشیاء جبري استفاده می شود

 اهداف ویژه:

 آشنائی با چندوجهی هاي محدب ومجتمع هاي سادکی) 1       

 بردارها h–بردارها و  f–)  آشنائی با مفاهیم ترکیبیاتی وابسته به مجتمع هاي سادکی از جمله 2

 "حدس کران باال"یک مسئله ترکیبیاتی با عنوان ) آشنائی با رهیافت جبري براي حل3

 :ها پ) مباحث یا سرفصل

چندوجهی هاي محدب و مجتمع هاي سادکی: چندوجهی هاي محدب، وجه ها، مجتمع هاي چندوجهی، مجتمع هاي سادکی، مجموعه هاي جم وجه 
 بردارها-hبردارها و -fها، 

 بردارهاي مجتمع هاي سادکی-fکاتونا: نمایش دوجمله یی، ترتیب الفبایی معکوس، -قضیه کروسکال

 سامرویل، حدس کران باال، قضیه کران پایین-چندوجهی ها و کره هاي سادکی: کره هاي سادکی، معادالت دن

O-مکالی، -عد کرول و دستگاه پارامترها، حلقه هاي کوهن:  جبرهاي مدرج، تابع هیلبرت و سري هیلبرت، بمکالی-دنباله ها و حلقه هاي کوهنO-
 دنباله ها

 : حلقه هاي وجهی مجتمع هاي سادکی، ایده استنلی نتیجه استنلی درباره حدس کران باال

 : گروههاي هومولوژي سادکی تحویل یافته، قضیه ریسنرمحک توپولوژیکی ریسنر

 مکالی-پوسته پذیر، زیرمجتمع هاي مجتمع هاي کوهنمکالی و -مکالی: مجتمع هاي کوهن-مجتمع هاي کوهن

 : دنباله هاي اعداد بتی، مجتمع هاي باکسباوممجتمع هاي سادکی باکسباوم

هاي چند وجهی  ایهاي ارهارت، قضیه هاکستر، مخروط ها، چند جمله هاي سادکی وابسته به سادك : مخروطهاي محدب توپ ایهاي ارهارت پلی چند جمله
 ها دنباله-کیبیات دلتامحدب گویا، تر

  

 ها چندوجهیترکیبیات جبري  عنوان درس به فارسی:

 Algebraic Combinatorics on Convex عنوان درس به انگلیسی:
Polytopes 

 نوع درس و واحد

 نظري  پایه  + جبر خطی 1جبر  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):نوع 

 



 68/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی
 

 هاي تجزیه پذیر راسی هاي پوسته پذیر، گراف گرافها،  هاي سادکی وابسته به گراف ها، مجتمع : ایده آلهاي یالی گرافارتباط با نظریه گراف

 
 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 سازي ها.درصد: شامل تمرینات و شبیه 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30آزمون میانترم                                                     
 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 

1- T. Hibi, Algebraic Combinatorics on Convex Polytopes, Carslaw Publications, 1992 
2- G. Ziegler, Lectures on Polytopes, Springer, 1995. 
3- J. Herzog, and T. Hibi, Monomial Ideals, Springer, 2011. 
4- R. Villarreal, Monomial Algebras, Marcel Dekker, 2001. 
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با کار عظیم ریچارد  توان همزمان را می ز این گرایش ظهور ریاضیات دانست. سرآغا  توان یکی از شاخه هاي نو ترکیبیاتی را می  برجابجاییج هدف کلی:
. پس از کارهاي استنلی این گرایش با زمینه هاي دیگري از ریاضیات در هم آمیخته شده است. از نمونه دانست "حدس کران باال"استنلی در رابطه با 

. یکی از ستون هاي کرداشاره جبر آماري و ریاضیات زیستی  ،ي جبري هندسه ، با توپولوژي جبري نزدیکتوان به ارتباط بسیار  هاي مهم می
مرجع که توسط هرزوگ و هیبی  هاي اي ها است. از طرفی دیگر یکی از کتاب جمله ي چند ی در حلقهیآل هاي تک جمله  ، ایده جبرجابجایی ترکیبیاتی

چنین انتخاب شده  نیزرس به این دالیل عنوان این د است. "یی جمله آل هاي تک ایده"به چاپ رسیده، داراي عنوان  2011نگارش شده و در سال 
توانند پروژه هاي خود را  به دلیل گستردگی مطالب دانشجویان می منجر شود. پروژه دانشجویانمی تواند بهدرس به صورتی تدوین شده که این است. 

که می توان در  مباحثیانتخاب کنند.از جبري   توپولوژي و هندسه ،، هندسه ، نظریه گراف ها ، ترکیبیات خود در زمینه هاي جبرجابجایی یقهمطابق با سل
 :توان به موارد زیر اشاره کرد. ،می انتخاب پروژه ها در نظر گرفت

-دیم"و  "کاتونا-کروسکال"، بررسی روابط مهمی مانند  ، بررسی کار استنلی هاي سادکی با هندسه و توپولوژي ، ارتباط مجتمع معرفی پایه هاي گروبنر 
 یالی وابسته به گراف ها و برسی خواص جبري و ترکیبیاتی مجتمع هاي سادکی. آل هاي ، ایده "سامرویل

 

 اهداف ویژه:

 ) آشنایی با نظریه ایده آل هاي تک جمله یی1

 ایجاد آمادگی براي انجام پروژه هاي پژوهشی و آشنایی با پایه هاي گرایش جبرجابجایی ترکیبیاتی)2

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

و رادیکال   ، ضرب ها از جمله جمع شود. خواص جبري آن اي پرداخته می جمله قسمتبه معرفی ایده آل هاي تک: در این یی جمله تکآل هاي  معرفی ایده
آل  ي ایده ي اولیه همچون تابع هیلبرت و تجزیه باحثیاز م توان. همچنین با توجه به توانایی و ظرفیت دانشجویان میمی گیردآن ها مورد مطالعه قرار 

 کرد.ی صحبت ی جمله تک هاي
آل هاي  که ایدهبررسی می شود شود.  پرداخته می به معرفی اشیایی ترکیبیاتی به نام مجتمع هاي سادکی  : در این قسمتهاي سادکی معرفی مجتمع

شود که مجتمع هاي  میی به صورت طبیعی ماهیتی ترکیبیاتی داشته و با مجتمع هاي سادکی در تناظر یک به یک هستند. نشان داده ی جمله تک
 توان ساخت. ، فضاهاي توپولوژیک و غیره می  مانند گراف نیز ، بلکه از اشیاي دیگري یی جمله آل هاي تک سادکی را نه تنها از روي ایده

 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو ي مناسبافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

  

 ایده آل هاي تک جمله یی درس به فارسی:عنوان 

 نوع درس و واحد Monomial Ideals عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  1جبر  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی عملی (در صورت نیاز):نوع آموزش تکمیلی 
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 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 

 ها.درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30آزمون میانترم                                                     

 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

 

1- J. Herzog, and T. Hibi. Monomial Ideals. Springer London, 2011 
2- T. Hibi,Algebraic Combinatorics on Convex Polytopes, Carslaw Publications, 1992. 
3- D. Moore, W. Frank, Mark Rogers, and S. Sather-Wagstaff., Monomial Ideals and Their Decompositions, To 

appear, (2015). 
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 هدف کلی:

جبر خطی یکی از مباحث مهم ریاضیات دوره کارشناسی است که کاربردهاي فراوانی دارد. درس الزامی مبانی ماتریس ها و جبر خطی با ماهیت 
ند. می پوشامقدماتی براي همه رشته هاي علوم ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در نظر گرفته شده است. لذا مفاهیم عمیق تر و پیشرفته تر جبر خطی را ن

اشمیت مطالب کلیدي در کاربردهاي جبر خطی است.  –مثالً صورتهاي متعارف ماتریسها، مثلثی کردن ماتریسها، فضاهاي ضرب داخلی، قضیه گرام 
 این درس به منظور آشنائی ومهارت در مفاهیم باال و مطالبی پیشرفته تر در جبر خطی است.

 اهداف ویژه:

 ها مثل صورت ژوردانآشنائی با صورتهاي متعارف ماتریس  )1

 فضاي ضرب داخلی و قطري سازي متعامد یا یکانی ماتریسها )2

 عملگرهاي ویژه مانند نرمال و خودالحاق و قضایاي اسپکترال )3
 :ها پ) مباحث یا سرفصل

چندجمله یی مینیمال تبدیالت خطی،  مثلث بندي ماتریسها و قضیه شور،  فضاي ضرب داخلی حقیقـی و مخـتلط، ایزومتـري،  مجموعـه هـاي      
 متعامد و متعامدیکه،  فرآیند متعامدسازي گرام اشمیت، قضیه تصویر و بهترین تقریب تبدیل خطی الحاقی، قطري سازي یکانی، عملگـر نرمـال و  

هـامیلتون،  فـرم کانونیـک ژوردان،     –لگرهاي نرمال و مقدار ویژه و بردار ویژه،  مروري بر قطري سازي ماتریسـها و قضـیه کیلـی    خودالحاق،  عم
 قضیه سیلوستر. –خودالحاق به عنوان ایزومتري،  قضایاي اسپکترال،  فرم هاي دوخطی و درجه  دوم،  فرم هاي درجه دوم مثبت معین 

 گیري متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبردهاي تدریس و یاد
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : (پیشنهادي) راهبردهاي ارزشیابیث) 
 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30آزمون میانترم                                                     
 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 پروژکتور، قلم نوري و تخته.رایانه، 

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1- S. Roman, Advance Linear Algebra, Springer, 2008. 
2- R. Kaye and R. Wilson, Linear Algebra, Oxford Scientific Publication, 1998. 
3- B.  Cooperstein, Advanced  Linear Algebra, CRC Press, Taylor & Francis, 1998. 
4- S. Friedberg, A. Insel and L. Spence, Linear Algebra, 4th edi., Hall, Pear. Edu. Inc., 2003. 

 جبر خطی پیشرفته عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Linear Algebra عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  جبر خطی نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري  اختباري

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):نوع 
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شناسی کاربرد دارد. یافتن گروه تقارن مولکول ها و مطالعـۀ  نظریه گروهها یکی از مباحث ریاضیات است که در فیزیک و شیمی و کریستال هدف کلی:
ار ساختار این گروه خواص جالبی از مولکول راآشکار می سازد. همچنین در مطالعات برخی پدیده هاي فیزیکی تبدیالت خطی معین مـورد مطالعـه قـر   

ت بیشتري فراتر از مباحثی است که دانشـجو در درس مبـانی جبـر    می گیرند که مجموعه شان تشکیل گروه می دهد. مطالعه موارد فوق نیاز به معلوما
افتن می آموزد. در درس مبانی جبر فقط مفاهم اولیۀ گروه مانند زیر گروه و گروه خارج قسمتی و همریختی ها آموزش داده می شـود، در صـورتیکه یـ   

 را می توان در یک درس پیشرفته تر اموزش داد. گروه خودریختی یک گروه، کالس هاي تزویج گروه ساختار زیرگروهی گروه و غیره

 اهداف ویژه:

 عمل گروه برمجموعه و قضایاي سیلو    )1
 حاصلضرب مستقیم و پیچیدة گروهها )2

 گروه خودریختی گروهها )3

 آشنائی با گروههاي ساده و قضیه رده بندي گروههاي ساده متناهی )4
 :ها پ) مباحث یا سرفصل

گروه متقارن، گروه متناوب و ساده بودن آن، کالسهاي تزویج در گروههاي  فرمول مدار و کاربردهاي آن، پایدارساز،عمل گروه بر مجموعه،  مدار،  
گروهها، زیرگروه فراتینی،  قضیه پایه برنساید،  قضـایاي سـیلو،  کـاربرد قضـایاي سـیلو در یـافتن        P–متقارن و متناوب، زیرگروههاي ماکسیمال 

 ساختار گروهها،  گروه خودریختی، حاصلضرب نیم مستقیم و پیچیدة گروهها، یافتن گروهها از مرتبۀ معین، سري زیر نرمال، قضـیه زازن هـاوس،  
چتوان، تولید گروه توسط مولدها و روابط، قضیه اساسی گروههاي آبلـی متنـاهی، قضـیه رده بنـدي     هولدر، گروه حل پذیر، گروه پو -قضیه ژوردان

 .گروههاي ساده متناهی

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها استفاده از نرم در صورت لزوم،

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30                        آزمون میانترم                             
 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1- H. E. Rose, A Course on Finite Groups, Spring- Verlag, 2009. 
2- J. F. Humphreys, A Course in Group Theory, Oxford Scientific Publication, 1996. 
3- S. Roman, Fundamentals of Group Theory, Birthäuser, 2012. 

  

 ها نظریه گروه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Group Theory عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1جبر  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 واحد:تعداد 
 

 عملی -نظري  اختیاري

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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  کلی:هدف 

بر روي آن فضاها و نیز بررسی فضاهاي ریاضی  عملگرهاکرد  و عمل توابع ریاضیاست که به مطالعه فضاهاي نرمدار و آنالیز ریاضیاي از  تابعی شاخهنالیز آ
اشاره  فضاهاي هیلبرت، و فضاهاي باناختوان به تبدیالت گوناگون ،  ، میموضوعات عمده مورد بحث در این زمینه پردازد. از جمله ها می مربوط به آن

 کرد.

 اهداف ویژه:

 ) آشنایی با فضاهاي باناخ و هیلبرت1
 ) آشنایی با عملگرها روي فضاهاي نرمدار2

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 هیلبرت، جمع مستقیم فضاهاي هیلبرتفضاهاي هیلبرت : خواص مقدماتی فضاهاي هیلبرت، تعامد، قضیه نمایش ریس، ایزومتري بین فضاهاي 
هاي عملگرها روي فضاهاي هیلبرت: الحاقی یک عملگر، تصاویر، خودتوان ها، ایزومتري ها و زیرفضاهاي پایا، عملگرهاي فشرده، قطري سازي عملگر

 فشرده خودالحاق
ر متناهی بعد، فضاهاي نرمدار خارج قسمتی و حاصلضربی، عملگرها روي فضاهاي باناخ: معرفی فضاهاي نرمدار و عملگرهاي روي آنها، فضاهاي نرمدا

 تابعک ها خطی و دوگان، قضیه هان باناخ، دوگان فضاهاي خارج قسمتی، فضاهاي انعکاسی.

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو ي مناسبافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 

 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30میانترم                                                     آزمون 

 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 

1. J. B. Conway, A Course in Functional Analysis, Springer, 1990.  

2. Y. Eidelman, V. Milman, A. Tsolomitis, Functional Analysis: A Introduction, Amer. 

Math. Soc. 2004  

3.  P. Rynne, M. A. Youngson, Linear Functional Analysis, Springer, 2008. 

 آنالیز تابعی مقدماتی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Elementary Functional Analysis عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  + جبر خطی 2ریاضی آنالیز  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري  

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA
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 هدف کلی:

 اي. رشته-آشنایی با حسابان وردشی با دو رویکرد هندسی و میان

 

 اهداف ویژه:
 ؛یحسابان وردش یاساس میبا اصول موضوعه و مفاه یی) آشنا1
 ).يا رشته-انیو م ينظر دگاهی(از دو د یوردش لیو حل مسا يبند در فرمول یحسابان وردش يها کیابزار و تکن يریبا نحوه بکارگ یی) آشنا2
 

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
)}؛ brachistochrone( زمان نی) و خم کوتاهترcatenary( يریخم زنج ۀ{مانند مسال یدر حسابان وردش کیکالس لیبا مقدمات و مسا ییآشنا

 ودی)؛ قSturm-Liouville( لیوویل-ورمیاست یۀ)؛ نظرisoperimetric( یطیمح-برابر لیالگرانژ؛ مسا-لریاو ۀوردش و معادل نیاول
 ؛یژاکوب ۀوردش؛ شرط لُژاندر؛ معادل نی)؛ دومholonomic versus nonholonomic constraints( کیرهاالنامیو غ ریپذ /انتگرالکیهاالنام

 انتگرالده یو تحدب موضع رشتراسی)؛ شرط واtransversality conditions( يتَراگَرد طی)؛ شراhomogeneousهمگن ( لیمسا
)local Aconvexity of the integrand در (ب سرتاسر يبرا یکاف طیشرا ؛یوردش ۀسالم کیيتحد )global convexity (کی 

 یژاکوب-لتونی)؛ معادالت هم ’’Carathéodory's “royal road(موسوم به یوردش لیساده کردن مسا يبرا يکاراتئودور کردیانتگرالده؛ رو
)Hamilton–Jacobi equationsنهیکنترل به یۀو نظر یحسابان وردش نیب یارتباط ی) به عنوان پل. 
 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
شود تاکید اصلی روي مطالب  اماپیشنهاد میتواند با یکدیگر متفاوت باشد،  بدیهی است که رویکردهاي آموزشی مدرسین و همکاران محترم می

هاي  افزار توان هم از نرم تر مفاهیم نیز می ها و مفاهیمی باشد که در طول ترم تحصیلی در کالس به آنها پرداخته شده است. براي درك عمیق درسنامه
کت دانشجویان در کالس بررسی و حل کرد. همچنین هایی را بطور هدفمند و با مشار ها و تمرین ریاضی در تدریس مطالب بهره برد و  هم مثال

هاي تحویلی/تکلیفی بطور مستمر و همراه با پیشرفت درس در اختیار دانشجویان قرار داده شود؛  شود مجموعه سواالتی به عنوان تمرین پیشنهاد می
در ابتداي ترم تحصیلی، به دانشجویان معرفی شده هاي تحویلی از مرجع اصلی درس (که توسط مدرس محترم درس،  بهتر است حدود نیمی از تمرین

 است) انتخاب گردد.
 

 ث) راهبردهایارزشیابی (پیشنهادي): 
 درصد 20  سال هاي کالسی و یا حضور فعال در کالس درس در طول نیم فعالیت

 درصد 30                  سال ارزشیابی مستمر در طول نیم
 درصد 50       سال آزمون پایان نیم

 
 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه؛ پروژکتور؛ قلم نوري؛ تخته.
 

 دشیرو حسابان عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Variational Calculus عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  خطی جبر + دیفرانسیل معادالت نیاز: دروس پیش

 عملی   تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري  

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] Kot, Mark. A first course in the calculus of variations. Student Mathematical Library, 72. American 
Mathematical Society, Providence, RI, 2014. 
[2] Gelfand, I. M.; Fomin, S. V. Calculus of variations. Revised English edition translated and edited by Richard 
A. Silverman Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1963. 
[3] Weinstock, Robert. Calculus of variations with applications to physics and engineering. McGraw-Hill Book 
Company Inc., New York-Toronto-London, 1952. 
[4] Morse, Marston. Variational analysis: critical extremals and Sturmian extensions. Pure and Applied 
Mathematics. Interscience Publishers [John Wiley & Sons, Inc.], New York-London-Sydney, 1973. 
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 هدف کلی:

سازي مسایل گوناگون و ارتباط  این پیشرفت توانمندي آن در مدلاست. یکی از دالیل   اي بوده ظریه گراف در قرن بیستم شاهد پیشرفت قابل مالحظهن
هاي  نظریه و الگوریتم ابتدایی این و اصلی قضایاي گراف و یی نظریه پایه مفاهیم با آشنایی ضمن درس دراینآن با انفورماتیک (علوم کامپیوتر) است. 

 .گیرد می قرار تأکید مورد علوم دیگر هاي شاخه با نظریه این ارتباط و شود می پرداخته نیز مهم کاربردهاي برخی به مربوطه،

 اهداف ویژه:

 .گراف نظریههاي  ها و الگوریتم مفاهیم، تکنیک ) آشنایی با1

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

عالمتگذاري شده در سایر  *(در دو قسمت آخر، حذف مفاهیم، مطالب یا اثباتها، به صورت جزیی یا کلی، به نظر مدرس بستگی دارد. مطالبی که با 
 دروس گرایش علوم کامپیوتر مورد بحث قرار میگیرد و اختصار آنها با توجه به این نکته، با نظر مدرس قابل انجام است.)

راگیر) و هاي القایی، ف ها (زیرگراف هاي مجاورت)، زیرگراف هاي وقوع و مجاورت، لیست هاي نمایش آنها (ماتریس ها و روش مفاهیم مقدماتی:گراف
 ها، دار، تورنمنت هاي جهت ها، گراف ها، اعمال روي گراف ها، مسیرها و همبندي، یکریختی گراف زبرگراف

 ها، برش راسی و یالی، هاي برشی، (عدد) همبندي و همبندي یالی، بلوك ها و یال راس همبندي:
ها (قضیه کیلی،  ، بعضی مسایل شمارشی در درخت*و سطحی، جستجوي عمقی *ها دار، پیمایش درخت دار و ریشه هاي جهت درخت ها: درخت

 ،هاي یافتن درخت مینیمم فراگیر قضیه برژ (کروسکال، پریم،...) اعدادکاتاالن،...)، الگوریتم
 *(الگوریتم دایسترا) دار ترین مسیر در گراف وزن ها و کاربرد جستجوي سطحی در یافتن آن، مساله کوتاه فاصله راس ها: فاصله راس

هاي دو بخشی،  ها، تطابق در گراف هاي مستقل یالی، قضیه برژ، تطابق ها و عامل هاي مستقل راسی، مجموعه مجموعه ها: هاي مستقل و تطابق مجموعه
 ،برژ-، قضیه پیترسن، قضیه تات* ترین جورسازي در گراف دوبخشی قضیه هال، الگوریتم یافتن بزرگ

 ،* ، مساله فروشنده دوره گرد* اویلر، قضیه دیراك، قضیه اور، مساله پستچی چینیهاي اویلري و هامیلتونی: قضیه  گراف
 ی کاربردهاي این قضیه، قضیه منگر،برش مینیمم و اشاره به برخ-قضیه جریان ماکسیمم هاي جریان: کهشب

 ،یی رنگی ه ویزینگ، چندجملهرنگی یالی، قضیرنگ آمیزي راسی و یالی، عدد رنگی راسی، قضیه بروکس،  عدد  ها: رنگ آمیزي گراف
 قضیۀ کوراتوفسکی. هاي مسطح و نامسطح، فرمول اویلر و نتایج آن، دوگان یک گراف مسطح شده، پذیري:گراف تسطیح

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 

 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30             ترم                                       میانآزمون 

 نظریه گراف و کاربردها عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Graph Theory and Applications عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  مبانی ترکیبیات نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1- J. A. Bondy and U.S.R. Murty, Graph Theory, Springer, 2008. 
2- R. Diestel, Graph Theory, Springer, 2006. 
3- D. B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice Hall, 2001. 
4- R. Balakrishnan, and K. Ranganathan, A Text Book of Graph Theory, Springer, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهینه سازي غیرخطی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Non-Linear Optimization عنوان درس به انگلیسی:
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 هدف کلی:

شوند و هدف اصلی از بیان آنها دستیابی به هدفی  مسائل بهینه سازي در اغلب حوزه هاي مهندسی، علوم مدیریتی و اقتصادي و ریاضیات  ظاهر می
شود. تالش جهت  هاي مذکور به فرم یک مدل ریاضی بیان می بطور کلی یک مسئله ظاهر شده در حوزهمعین تحت شرایطی از پیش مطالعه شده است. 

گردد. این التزام، مطالعه دقیق  هاي دقیقتر و همچنین پیچیدگی ظاهر شده در مسائل، اغلب منجر به یک مدل ریاضی غیرخطی می دستیابی به مدل
 رود. سازي غیرخطی از مهمترین مسائل ریاضیات کاربردي به شمار می ا بهینهنماید، و لذ ها را ضروري می جهت حل این مدل

 اهداف ویژه:

 ) آشنایی با بهینه سازي غیر خطی در فضاهاي متناهی البعد، شامل: مدل سازي و کاربردهاي آن، تحلیل ریاضی شرایط بهینگی و آنالیز محدب 1

آن نهفته است، و لذا توصیه می شود مدرس به هیچ وجه از محتواي نظري آن نکته: هدف اصلی از ارایه این درس در محتواي ریاضی 

 شامل اثبات هاي ریاضی و ارایه مفاهیم دقیق و بنیادي این شاخه کاسته نشود. 

 

 :ها پ) مباحث یا سرفصل

 مقدمه اي بر بهینه سازي: انواع مسایل بهینه سازي، اهمیت و کاربرد آنها 

 مسایل واقعی به مسایل بهینه سازي ریاضیمدل سازي: چگونگی تبدیل 

هاي محدب و پوسته محـدب یـک مجموعـه،تعریف توابـع محـدب، مقعـر و خـواص آنها،قضـیه نمـایش بـراي            تعریف و بررسی خواص مجموعه تحدب:
 هاي محدب، تعریف مخروط، مخروط محدب، ابرصفحه و نیم فضا و بررسی خواص آنها مجموعه

 جداسازي به ویژه جداسازي قوي، جداسازي نقطه از مجموعه و جداسازي دو مجموعهبررسی انواع  جداسازي:

 بیان قضایاي دگرین: قضیه فارکاس و قضیه گردن و تعبیر هندسی آنها

 تعریف نقاط راسی، جهت هاي دور شونده و شدنی و بررسی خواص آنها نقاط راسی:

 پذیر به کمک این مشتقات محدب مشتق مشتق: بیان مشتقات مرتبه اول و دوم و بیان خواص توابع

بیان شرایط بهینگی مرتبه اول و دوم براي توابع یک متغیره و چند متغیـره، شـرایط الزم و شـرایط کـافی بهینگـی هندسـی و جبـري         شرایط بهینگی:
 ) KKT(شرایط 

ائل بهینـه سـازي درجـه    بررسی مسائل بهینه سازي: جستجوي خطی در بهینه سازي، روشهاي گرادیان و نیوتن، بررسی مس
 دوم و کاربردهاي آن، بررسی مسائل تفکیک پذیر و کاربردهاي آن

 نظري  پایه  1سازي خطی  بهینه نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی    نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري  

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نیاز):نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت 
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 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30آزمون میانترم                                                     
 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1- M. S. Bazaraa,  H. D. Sherali andC. M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 3rd  edition, 2006. 

2-  A. Ruszczynski, Nonlinear Optimization, Princeton University Press, 2006. 

3- D. G. Luenberger, Y. Ye,  Linear and Nonlinear Programming, Springer, 3rd  edition, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جبري اعداد مقدماتی  نظریه عنوان درس به فارسی:

 و واحد نوع درس Elementary Algebraic Number Theory عنوان درس به انگلیسی:

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/176-0506690-8167055/176-0506690-8167055?_encoding=UTF8&field-author=Mokhtar%20S.%20Bazaraa&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3/176-0506690-8167055/176-0506690-8167055?_encoding=UTF8&field-author=Hanif%20D.%20Sherali&search-alias=books&sort=relevancerank
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در این درس ساختارهاي جبري مرتبط با اعداد صحیح جبري مطالعه  ي اعداد است. هاي نظریه ترین شاخه جبري اعداد یکی از مهم نظریۀ :هدف کلی

این  هاي مواجهه با این درس راه در نیست. ناپذیر لزوما برقرار ضرب عوامل تحویل حاصل  اعداد صحیح جبري به هاي عددي تجزیۀ در میدان شوند. می
 شود.  می  ي جبري اعداد پرداخته برخی از کاربردهاي نظریه ي اعداد صحیح مطالعه و به هاي مقدماتی هندسه شود. تکنیک مشکل بررسی می 

 اي بر هندسۀ عددي، مقدمههاي  انهاي اول در مید آل ي ایده اعداد صحیح جبري، تجزیه بررسی ساختار جبري اعداد جبري و اهداف ویژه:

 ي جبري اعداد اعداد،کاربردهایی از نظریه

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 ي یکتا هاي تجزیه هاي عددي، حلقه هاي میدانی، میدان : حلقه، میدان، توسیعجبري مقدمات
ي صحیح،  هاي عددي، پایه جبري، مبین میداني اعداد صحیح جبري، نرم و اثر اعداد  : میدان اعداد جبري، اعداد صحیح جبري، حلقهاعدادجبري

 ي دو، سه و چهار اعداد گویا هاي درجه ي اعداد صحیح جبري در توسیع هایی از حلقه مثال
 نشعابهاي عددي، ضریب ا آل اول در میدان یی، شکافتن ایده هاي رده یی، متناهی بودن گروه یی، اعداد رده هاي رده آل، گروه ها: نرم ایده آل ایدهۀ تجزی

 هاي دیریکله یکه ها، قضیۀ مشبک :اعدادۀ هندس بر اي مقدمه
 هاي بیضوي، رمزنگاري هاي عددي، خم بر، کاربرد در حل معادالت سیاله، غربال میدان هاي دایره : میدانکاربردها

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 

 ها و شبیه سازي .درصد: شامل تمرینات20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30                             ترم                      آزمون میان

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 

1- Frazer Jarvis,Algebraic Number Theory,Springer Undergraduate Mathematics Series, 2014 
2-P. Samuel, Algebraic Theory of Numbers, Transl. from the French by A. J.Silberger, Dover Books on 
Mathematics, 2008 
3-R. A. Mollin, Algebraic Number Theory, Chapman and Hall, 2011  
4- I. Stewart, D. Tall, Algebraic Number Theory and Fermat's Last Theorem, A K Peters/CRC Pres., 2001 

  

 نظري  پایه  1جبر  نظریه مقدماتی اعداد + نیاز: دروس پیش
 عملی  تخصصی    نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري  
  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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هاي  در سالیان اخیرکاربردهاي مهم خم است.  جبري بوده یرباز یکی از مسائل مرکزي نظریۀ اعداد و هندسۀد هاي بیضوي از خم مطالعۀ هدف کلی:

 ها در حل مسألۀ آخر فرما و معادالت سیالۀ مشابه، اهمیت روزافزونی به این شاخه از نظریۀ گونه خم در رمزنگاري و نقش کلیدي مطالعۀ این بیضوي
هاي مشابه مقاطع باالتر، آشنایی مقدماتی با این مبحث  نیازهاي معمول در درس است تا با پرهیز از پیش  آن است. در این درس تالش بر  هاعداد داد

 شود.   فراهم

 رمزنگاريهاي مختلف، کاربردها در  روي میدان شده بر هاي بیضوي تعریف هاي بیضوي، خم شنایی با ساختار هندسی و جبري خمآ اهداف ویژه:

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 هاي ناتکین وایرشتراس، نقاط ناتکین، خم سه، معادلۀ دو و در معادالت درجۀ یافتن نقاط گویا هاي فضاي تصویري، : خمتصویري فضاي

-ي نایگل گروه تابی، قضیهشده روي میدان اعداد گویا،  هاي بیضوي تعریف هاي متناهی، خم شده روي میدان هاي بیضوي تعریف : خمبیضوي هاي خم

 شده روي میدان اعداد مختلط، توابع دو تناوبه، توابع وایرشتراس هاي بیضوي تعریف هاي بیضوي، خم خم مرتبۀ ویل،-ي موردل توابع ارتفاع، قضیه ،لوتز

 هاي بیضوي  ، رمزنگاري مبتنی بر خملگاریتم گسسته :گسسته لگاریتمۀ مسأل

 ي متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبردهاي تدریس و یادگیر

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ارزشیابی (پیشنهادي):  ث) راهبردهاي
 درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30                           ترم                        آزمون میان
 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 روژکتور، قلم نوري و تخته.رایانه، پ

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 

1- J. H. Silverman and J. T. Tate , Rational Points on Elliptic Curves, Under. Texts in Math., Springer, 2015 
2- L. C. Washington, Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography, Chap. and Hall, 2 edition, 2008  
3- N. I. Koblitz, Introduction to Elliptic Curves and Modular Forms, Grad. Texts in Math., Springer, 1994 

 

 

 مقدماتی هاي بیضوي  خم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Elementary Elliptic Curves عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  نظریه مقدماتی اعداد نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی    نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري  

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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  هدف کلی:

الملل مورد  اقتصاد، علوم سیاسی و روابط بین هاي ست که در هفتاد سال اخیر در رشتهیکی از ابزارهایی ا »اي استراتژیکه بازي« نظریه بازي و به ویژه
 ار گرفته است.شناسی قر اخیر مورد استفاده متخصصین زیست هاي هاي تکاملی در دهه همچنین، این ابزار و به ویژه بازي استفاده قرار گرفته است.

 هاي مختلفی مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: توان از دیدگاه نظریه بازي را می
 ) رویکرد نظري1
 گوریتمیرویکرد ال )2
 رویکرد کاربردي) 3

 ها باشد. ین دورههاي ا تواند کمک شایانی در به روز رسانی درس طع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی میهایی در مق بدون تردید، ارائه چنین درس

 اهداف ویژه:
 هاي استراتژیک با رویکرد نظري و کاربردي ) آشنایی با بازي1
 هاي پیرامونی در حوزه اقتصاد، مدیریت، علوم سیاسی و روابط بین الملل، مهندسی سازي پدیده ) ایجاد توانایی تحلیل و بهینه2

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 ها هاي استراتژیک و تعریف تعادل نش و ارائه کاربردهایی از آن تعریف بازي هاي استراتژیک و تعادل نش: بازي
 هاي مختلط مختلط و تعادل نش مختلط، محاسبه و کاربرد تعادلهاي  معرفی استراتژي تعادل مختلط:

در چنین » و خروجی یک استراتژي استراتژي«ا اطالعات کامل، مفاهیم هاي توسعه یافته ب هاي توسعه یافته با اطالعات کامل: تعریف بازي بازي
 هاي استکلبرگ  بازي، بازيایی،. تعادل نش و تعادل کامل زیره بازي

ا هاي توسعه یافته ب بازي«، تعریف » هاي توسعه یافته با اطالعات کامل و حرکات همزمان بازي«هاي توسعه یافته با اطالعات کامل: تعریف  تعمیم بازي
 ها. ،  ارائه مثال»اطالعات کامل و حرکات تصادفی

 ها ها، ارائه مثال هاي بیزي، تعریف تعادل نش براي اینگونه بازي هاي بیزي: تعریف بازي بازي
هاي توسعه یافته با اطالعات غیرکامل به تعریف استراتژي و نیز تعادل نش  هاي توسعه یافته با اطالعات غیرکامل: در این فصل پس از تعریف بازي بازي

 پردازیم. هایی در این زمینه می کنیم و در پایان به مثال اي را معرفی می پس سیستم اعتقادي و تعادل دنبالهپردازیم. س ها می بازي گونه براي این

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ارزشیابی (پیشنهادي):  ث) راهبردهاي

 ها درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30                             ترم                      آزمون میان

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 1 هاي راهبردي بازي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Strategic Games I عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  اجازه گروه نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی    نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري  اختیاري

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.
 

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 

1- M. J. Osborne, An Introduction to Game Theory, Oxford University Press, Inc., 2004. 

2-  A. Dixit, and S. Susan,Games of Strategy, W. W. Norton & Company, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظریه معادالت دیفرانسیل عادي عنوان درس به فارسی:
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ضروري است که دانشجویان ریاضی با نظریه هاي پایهدرس معادالت دیفرانسیل آشنا شوند. هدف از این درس آشنایی دانشجویان با نظریه هدف کلی:

قه مند به جنبه هاي کاربردي و نیز معادالت دیفرانسیل عادي و کاربردهاي آن است.  این درس به گونه اي طراحی شده است که براي دانشجویان عال
 دانشجویان عالقمند به جنبه هاي محض مفید باشد.

 اهداف ویژه:

 آشنایی دانشجویان با نظریه معادالت دیفرانسیل عادي و کاربردهاي آن 

 :ها پ) مباحث یا سرفصل

مفهوم جواب، و شرایط وجود و یکتایی جواب، آشنایی با شار، تعاریف اولیه معادالت دیفرانسیل معمولی به همراه قضیه هاي وجود و یکتایی،   مقدمه:
سیت، و گروه و نیمگروه عملگرهاي پاسخ،  وابستگی پیوسته جواب به شرایط اولیه، وابستگی پیوسته به پارامتر ها، مشتق پذیري جواب، معادالت حسا

 اصول مقایسه، نامعادله دیفرانسیل و شمول دیفرانسیل

اه هاي خطی و جواب هاي بنیادي مر بوط به آن ها، دستگاه هاي خطی مستقل و وابسته به زمان، خطی سازي و قضیه هاي دستگ دستگاه هاي خطی:
 مربوطه، روش ساختن معادله دیفرانسیل بنیادي حول یک حلقه بسته 

 ارائه فهرستی از معادالت خاص، معرفی تکنیک هاي مهم در حل معادالت دیفرانسیل مانند روش جداسازي و دستگاه هاي هنجار  معادالت خاص:

-نظریه اختالل و در پی آن متوسط گیري و تعاریف مر بوط به سایه، ارائه مجموعه اي از لم هاي سایه، بطور مقدمانی نظریه  کلوموگورف نظریه اختالل:
 زر(بطور مقدمانی )، اختالل در دستگاه هاي دینامیکی هامیلتونی و تاثیر آن روي وجود حلقه هاي بستهمو-آرنولد

و  جواب دوره اي: یادآوري جواب دوره اي با چند مثال،  نگاشت پوانکاره، قضیه پوانکاره بندیکسن و چند دستگاه خاص مانند لینارد، وندرپول
 ناوردا و ارتباط آن به تابع فاصله، نگاشت پوانکاره و وقوع اتصالت هموکلینیک.دافینگ،مفهوم نقاط تکین و خمینه هاي 

 مسئله هاي مقادیر مرزي و مسئله هاي مقادیر ویژه با ارائه چند مثال، فرم کلی مسئله اشتروم لیوویل  مقادیر مرزي:

 نظریه لی و یافتن تقارن در معادالت دیفرانسیل جهت کاهش و حل معادله دیفرانسل، معرفی سایر روش هاي کاهشی  نظریه لی:

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها استفاده از نرمدر صورت لزوم، 

 

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30                        آزمون میانترم                             

 واحدنوع درس و  Theory of Ordinary Differential Equations عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  + معادالت دیفرانسیل 2آنالیز ریاضی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 

1- W. Jordan, and P. Smith, Nonlinear Ordinary Differential Equations, An Introduction to Dynamical 
Systems,Oxford, 3rd ed., 1999. 

2- J. A. Sanders, F. Verhaulst, and J. Murdock,Averaging Methods in Nnonlinear Dynamical Systems, 
Springer, 2007. 

3- V. I. Arnold,Ordinary differential equations, Springer, 10th ed., 1998. 
4- A. N. Tikhonov, A.B. Vasil'Eva, Differential equations, Springer, 1985. 
5- F. Schwarz,Algorithmic Lie Theory for Solving Ordinary Differential Equations, Chap.  Hall, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=A.B.%20Vasil%27Eva
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 هدف کلی:

 .آشنایی با مباحث گوناگون و متداول ریاضیات

 اهداف ویژه:

بودن » ککوچ اریبس ایبزرگ و  اریبس«که البته  م،یخور یم کوچک بر اریاعداد بس ایبزرگ و  اریگاها به مفهوم اعداد بس ينظر ریاز مباحث غ یدر برخ
 شیدایها قبل موجب پ متفاوت بوده و از سال یو سنت کیکالس اتیاضیدر ر جینحوه برخورد با روش را نیتواند متفاوت باشد، ا یم يبسته به موضوع کار

را به صورت  انیتا دانشجو میدرس برآن نی. در ادیو ... گرد ،یعموم يتوپولوژ اندازه، هینظر ریمختلف نظ يها شیدر گرا راستانداردهایبه نام غ يا مقوله
 .میمطالب آشنا ساز نیاز ا یبرخ با ینسبتا اصل موضوع یو البته با نگرش یمقدمات

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
 (Standardization)، استانداردسازي (Idealization) يساز دالیسه اصل ا انیب نیهمچن ،یخیتار دگاهیسرفصل از د نیارائه ا لیلزوم و دال انیب

 ،یعیدر مجموعه اعداد طب راستانداردیغ ریمربوطه. مبحث مقاد يها ها و مثال حاصل از آن جیو نتا ایاز قضا یهمراه برخ به(Transfer) و انتقال 
 .راستانداردیغ زیآنالو انتگرال در يریپذ مشتق ،یوستگیمباحث پ انی. بیقیحق ریو توابع با مقاد ،یقیمجموعه اعداد حق

 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .هاي مختلف تحقیقاتی استفاده نمود توان از روش براساس نظر مدرس می
 

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 براساس نظر مدرس ...درصد  سال کالسی در طول نیمهاي  فعالیت
 براساس نظر مدرس ...درصد    سال آزمون پایان نیم

 

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 .طلبد باشد و ملزومات دروس نظري را می این درس نظري می

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] R. Lutz, M.Goze,  Nonstandard analysis. A practical guide with applications, Lecture Notes in Mathematics, 
881. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1981. 
[2] A. M. Robert, Nonstandard analysis, Dover Publications, Inc., 2013 

[3] M. Väth, Nonstandard analysis, Birkhäuser Verlag, Basel, 2007 
 

 
 

 آنالیز غیراستاندارد عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Nonstandard Analysis عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  مبانی ریاضیات نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 هدف کلی:

سرآغازي براي ورود به حوزه آنالیز حقیقی و همچنین نشان دهندة ارتباط موجود بین آنالیز حقیقی و نظریه  ،درس نظریه اندازه و کاربردهاي آن
 احتمال می باشد.

 اهداف ویژه:

 ) آشنایی با نظریه اندازه 1

 ) آشنایی با نظریه انتگرال لبگ2

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

رت مجرد)، اندازه خارجی لبگ، مجموعه هاي اندازه پذیر لبگ، سیگما جبر لبگ، اندازه لبگ،  اندازه: تعریف سیگما جبر، اندازه واندازه خارجی (بصو
 قضایاي اندازه مانند پیوستگی اندازه و ...، مجموعه هاي اندازه ناپذیر، سیگما جبر بورل و تفاوت آن با سیگما جبر لبگ.

ترکیب توابع اندازه پذیر، تعریف تقریبا همه جا، دنباله توابع اندازه پذیر و قضایایی درباره توابع اندازه پذیر: توابع حقیقی اندازه پذیر لبگ، جمع، ضرب و 
 حد آنها، توابع ساده وقضیه تقریب، سه اصل لیتلوود: تقریب مجموعه هاي اندازه پذیر بوسیله بازه ها، قضیه ایگوروف، قضیه لوزین.

پذیري لبگ، قضایاي مربوط به انتگرال مانند: خطی بودن و ...، لم فاتو، قضیه همگرایی صعودي، قضیه : انتگرال پذیري ریمان، انتگرال پذیري انتگرال
معرفی توابع  𝐿𝐿𝑝𝑝.همگرایی تسلطی لبگ، تفاوت انتگرال پذیري ریمان و انتگرال پذیري لبگ، محک لبگ براي انتگرال پذیري ریمان، معرفی فضاهاي

 پیوسته مطلق و مشتق پذیري آنها

نامساوي  ه احتمال: بیان مفاهیم نظریه احتمال (مانند: فضاي نمونه، متغیر تصادفی، ...) برحسب عباراتی از نظریه اندازه، بیان چند قضیه مانند:نظری
 مارکف، نامساوي چپیشف و ....

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها السک يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو ي مناسبافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 شبیه سازي ها .درصد: شامل تمرینات و20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30آزمون میانترم                                                     

 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 نطریه اندازه و کاربردهاي آن عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Measure Theory and Its Applications عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  2آنالیز ریاضی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 

1. E. M. Stein, R. Shakarchi,Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces, Princeton univ 
press, 2005. 

2.  H. Royden, Real Analysis, Pearson, Fourth Edition, 2010. 
3. K.B. Athreya and N. Lahiri, Measure Theory and Probability Theory, Springer, 2006. 
4. R. Bass, Real Analysis for Graduate Students, Second Edition, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://libgen.org/get?md5=06F4E7D99A0EBC77A8E588CE653821A0&open=0
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 هدف کلی:

 است الزم است، سازي برنامه و کامپیوتر مبانی درس، این پیشنیاز که ایناست. با توجه به  پیشرفته نویسی برنامه اصول یادگیري درس، این اصلی هدف
اولیۀ  مفاهیم حد در را زمینه این در الزم هاي مهارت و باشند برخوردار نویسی برنامهزمینۀ  در اولیه دانش گزینند از می بر را درس این که دانشجویانی

 .باشند کرده کسب گرا شی نویسی مبحث برنامه پیشنیاز

 اهداف ویژه:
 .پیشرفته نویسی برنامه اصول یادگیري) 1
 .هاي جستجو الگوریتمو  گرا نویسی شی برنامهآشنایی با ) 2
 ++Cنویسی مانند جاوا و  هاي برنامه آشنایی با زبان) 3

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
، ++Cنویسی مانند جاوا یا  نویسی، آشنایی با یک زبان برنامه ی و معیارهاي انتخاب زبان برنامهنویس هاي برنامه نویسی، آشنایی با زبان مهاي بر برنا مقدمه
ها و  روش، encapsulation ،overriding and overloading methodsگرا، تعریف شی و کالس، وراثت، سطوح دسترسی،  نویسی شی برنامه

ها  کار با ساختمان داده ها، کار با فایل )،Exception Handling)، پردازش خطا (GUI، طراحی رابط گرافیکی (IO، ساختارهاي staticمتغیرهاي 
)Array, ArrayList, HashMap, HashSet, Vectorسندسازي  نویسی و مسایل مربوطه، پروژه و کار تیمی، پروپوزال یریتهاي مد , ...)، مهارت

سازي و  هاي جستجو و مرتب آشنایی با الگوریتم ها و مرتبه زمانی، هاي الگوریتم مساله نمونه، آشنایی با پیچیدگی ها و حل چند بررسی الگوریتم ها، برنامه
 .نظريها از لحاظ  تحلیل آن ةنحو

 گیري متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبردهاي تدریس و یاد

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 30                               آزمون میانترم                    

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 نوري و تخته.رایانه، پروژکتور، قلم 

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
[1] T. H. Cormen, C. E.  Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to algorithms, The MIT Press, 2001.  

[2] J. Deitel and H. M. Deitel, Java How to Program, Prentice Hall, 2007. 
[3] B. Eckel, Thinking in Java, MindView Inc., 2003.  

 برنامه سازي پیشرفته عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Advanced Programing عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  سازي مبانی کامپیوتر و برنامه نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 : هدف کلی

صنعت هدف اصلی این درس آشنایی دانشجویان با تئوري و روش هاي ریاضی در پردازش تصویر است بطوري که بتوانند مسایل تصویر که در علوم و 
بط با مطرح می شوند را تا حدي  شناسایی، فرمول بندي و شبیه سازي نمایند. هدف دیگر، آماده سازي دانشجویان براي ورود به حوزه هاي علمی مرت

 پردازش تصویر ریاضی از جمله مدل هاي وردشی وتحلیل آماري تصویر می باشد.

 شناخت ارتباط عمیق بین ریاضیات محض، علوم کاربردي و صنعت. اهداف ویژه:

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
 مفاهیم پایه: تصاویر پیوسته و گسسته، نمونه گیري،  معیارهاي مقایسه، فیلتر هاي خطی، هیستوگرام، پیچش.-
 ). تبدیل کسینوسی.FFTبدیل فوربه سریع (ت )DFTفرکانس و آنالیز روش هاي چند مقیاسه :تبدیالت تصویر، تبدیل فوریه گسسته ( -
 مدل هاي بهینه سازي : وردش کل و ویژگی هاي آن. -
 گسسته سازي مدل هاي وردشی: فرمول بندي گسسته مسایل بهینه سازي در پردازش تصویر. -
 دوگان و ...-الگوریتم هاي بهینه سازي براي مدل هاي وردشی: روش گرادیان کاهشی، روش اولیه -

 کاربردها:

 مساله کاهش نویز -
 MRIمساله بازیابی تصاویر  -
 مساله کاهش تاري تصویر -

 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

تدریس مفاهیم تئوري و درخواست حل تمرین هاي مناسب. آموزش الگوریتم هاي شبیه سازي و درخواست پیاده سازي آن ها از دانشجویان. آشنا 
 انشجویان با مسایل واقعی در علوم و صنعت. کردن د

 
 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 .درصد40  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-20آزمون میانترم                                                     

 ..درصد:40.    سال آزمون پایان نیم

 :مورد نیاز براي ارائهج) ملزومات، تجهیزات و امکانات 
 پروژکتور براي تدریس مفاهیم محاسباتی و تخته براي تدریس مفاهیم تئوري

 

 
 

 آنالیز تصویر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Image Analysis عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  + جبر خطی 1آنالیز ریاضی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  پایان رساله / 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] Bredies, K., Lorenz, D.: Mathematical Image Processing, Springer Nature Switzerland AG (2018). 
[2] Chambolle, A., Caselles, V., Cremers, D., Novaga, M., Pock, T.: An introduction to total variation for image 
analysis. In: Theoretical Foundations and Numerical Methods for Sparse Recovery, Radon Series on 
Computational and Applied Mathematics, vol. 9, pp. 263–340. Walter de Gruyter, Berlin (2010). 
[3] Szeliski, R.: Computer Vision, Algorithms and Applications. Springer(2010). 
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 هدف کلی:

 شوند. هاي خطی می فرایندهاي تصادفی منجر به دستگاهبسیاري از مسایل کاربردي در زمینه هاي پردازش تصویر و سیگنال، نظریه سیستم و کنترل، و 
ات و دیگر ل کمترین مربعها، پیدا کردن بردار و مقادیر ویژه، حل مسای ها، حل دستگاه متفاوت براي تجزیه انواع ماتریس هاي الگوریتمدر این درس 

 شود. ها بحث می تک الگوریتم بیان و در پایداري و همگرایی تک ها هاي محاسباتی  مرتبط با ماتریس الگوریتم

 اهداف ویژه:

 ها سازي آن ي، مفاهیم مرتبط و توانایی پیادههاي عدد آشنایی با الگوریتم

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 هاي برداري و ماتریسی. نرم ،هاي خاص هاي مشابه، ماتریس ماتریس، ماتریسرد و پوچی، مرتبه فضاي ب :مروري بر جبر خطی
 .اعداد ممیز شناور و خطا در محاسبات: خطاي روند کردن، قوانین محاسبات ممیز شناور و خطاي محاسبات در حساب ممیز شناور

 هاي خطی. مساله خوش وضع و بد وضع در سیستمهایی از هر کدام تعریف  مفهوم پایداري و مثال ها و حالت مساله: پایداري الگوریتم
هاي عددي و  ه تعداد فالپ در الگوریتمهایی از این نوع الگوریتم، روش محاسب : تعریف الگوریتم موثر و مثالافزارهاي ریاضی هاي موثر و نرم الگوریتم

 اي عددي.ه سازي الگوریتم افزار ریاضی براي پیاده آشنایی با یک نرم
ها، تبدیالت هاوس هولدر و  جزیی و کامل و تحلیل پایداري آن بدون محورگیري و با محورگیري LUهاي خطی: تجزیه  هاي مفید در سیستم تجزیه

 هاي غیر مربعی و تقلیل هسنبرگی همراه با تحلیل پایداري. ماتریس و تعمیم این تجزیه براي ،QRتجزیه 
لیل پایداري و تح ،، الگوریتم چولسکی QR و روش LUهاي خطی با روش هاي  هاي حل سیستم الگوریتمي خطی: ها هاي عددي براي سیستم جواب

هاي  و مفهوم آن، تصفیه تکراري و روش عدد حالت ،هاي خطی گفته شده. تحلیل آشفتگی در سیستمهاي  هاي همه الگوریتم محاسبه تعداد فالپ
 هاي ژاکوبی و گاوس سایدل. ري و تحلیل همگرایی آن، الگوریتمتکرا
تر،  هاي کلی رتبه کامل و تعمیم آن براي سیستمهاي  راي سیستمب QRهاي خطی: روش معادالت نرمال، روش  مساله کمترین مربعات براي سیستم حل

 محاسبه جواب مساله کمترین مربعات با کمترین نرم.
 راي پیدا کردن مقادیر و بردارهاي ویژه یک ماتریس.ب QR ش هاي عددي ري لی، توانی و رو روش حل عددي مسایل مقدار ویژه:

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 ها سازي درصد: شامل تمرینات و شبیه 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30                             ترم                      آزمون میان

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 جبر خطی عددي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Numerical Linear Algebra عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  جبر خطی نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

 .1387، روش هاي عددي در جبر خطی با تاکید بر حل مساله، انتشارات علوم و تحقیقاتم خضرلو و س خضرلو، الهویرانلو،  .ت .1
2. B. N. Datta, Numerical Linear Algebra and Applications, SIAM, 2nd edition, 2010.  

3.  L. N. Trefethen and D. Bau, Numerical Linear Algebra, SIAM, 3rd edition, 1997. 
 
4. A. Stuart and J. Voss, Matrix Analysis and Algorithms, Lecture notes, 2009.  
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سازگاري این :  آشنایی دانشجویان با حل تقریبی (عددي ) معادالت دیفرانسیل معمولی و جزئی و تحلیل پایداري، سرعت همگرایی و هدف کلی

 الگوریتم ها.

 آمادگی جهت ورود به حوزه هاي کاربردي که نیازمند حل عددي معادالت هستند، از قبیل مدل هاي وردشی در پردازش تصویر.  اهداف ویژه:

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
 آدام بشفورث. -حل عددي معادالت دیفرانسیل مرتبه اول با شرط اولیه: روش تیلور -
 کوتا.-معادالت دیفرانسیل مرتبه اول با شرط اولیه: روش اویلر و رونگحل عددي  -
 اولیه: دستگاه معادالت دیفرانسیل مرتبه اول. با شرایط nحل عددي معادالت دیفرانسیل مرتبه  -
 حل عددي معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم با شرایط مرزي: روش پرتابی، روش تفاضالت متناهی. -
 متناهی: صریح، ضمنی و کرانک نیکلسون.روش تفاضالت  -
 حل عددي معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی: معادالت سهموي. -
 حل عددي معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی: معادالت هذلولوي.  -
 حل عددي معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی: معادالت بیضوي.  -
 

 محتوا و هدف: ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با

تدریس مفاهیم تئوري و درخواست حل تمرین هاي مناسب. آموزش الگوریتم هاي شبیه سازي و درخواست پیاده سازي آن ها از دانشجویان. آشنا 
 کردن دانشجویان با مسایل واقعی در علوم و صنعت. 

 
 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30آزمون میانترم                                                     

 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 : ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه
 تئوريپروژکتور براي تدریس مفاهیم محاسباتی و تخته براي تدریس مفاهیم 

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
[1] Atkinson, K. E., Han, W., Stewart, D.: Numerical Solution of Ordinary Differential Equations, John Wiley 
& Sons (2009). 
[2] Morton, K. W., Mayers, D. F.: Numerical Solution of Partial Differential Equations, Cambridge University 
Press (2005). 
[3] Leveque, R. J.: Finite Difference methods for Ordinary and Partial Differential Equations, SIAM (2007). 

 حل عددي معادالت دیفرانسیل عنوان درس به فارسی:

 Numerical  Solution of Differential عنوان درس به انگلیسی:
Equations 

 نوع درس و واحد

 نظري  پایه  مبانی آنالیز عددي نیاز: دروس پیش
 عملی  اجباري   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 
  نامه  رساله / پایان 64 ساعت:تعداد 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 :هدف کلی

ها و تصاویر براي استخراج  ها و کاربردهاي متنوع آن. در این درس دانشجویان با مبانی پردازش سیگنال پردازش دادهبا مباحث  دانشجویان آشنایی
 شوند. هاي هندسی، توپولوژیک و جبري آشنا می ها به روش داده شوند. با تحلیل ها آشنا می سازي آن اطالعات مفید و مدل

 :اهداف ویژه

حلیلی را در مسایل واقعی بدست هاي ت ها توانایی اجراي روش ها و کاربردهاي آن ها و داده تنوع پردازش سیگنالهاي م با بررسی روش دانشجویان
 آورند. می

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

بازساخت ها و نرخ  ها، بازسازي کامل سیگنال ، نظریه نمونه برداري از سیگنال، هاي زمان پیوسته و گسسته ها: تحلیل فوریه سیگنال پردازش سیگنال -
 نایکویست.

 پردازش تصویر: تحلیل فوریه، فیلتر کردن، تحلیل موجکی. -
 .با ابعاد باال وکاهش  بعد داده، تجزیه مقادیر منفردهاي  هاي داده استخراج ویژگی -
 MLPs،KNN  ،.SVMsها،  بندي داد بندي و کالس هاي عصبی، خوشه آشنایی با شبکه -
 ها. هندسی و توپولوژیک دادهآشنایی با تحلیل  -

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

ل سواالت تئوریک و سواالت ها شام شود. تمرین هاي واقعی نشان داده می ها با ارایه مثال نیم تئوریک ارایه شده سپس کاربرد آدر ابتدا مفاه
هاي یاد گرفته  در کالس در کامپیوتر) است. دانشجویان با ارایه پروژه پایانی، ترکیبی از روش هاي تحلیلی ارایه شده نویسی (جهت اجراي روش برنامه

 دهند. هاي واقعی مورد بررسی قرار می شده را روي داده

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 10                             مستمر ارزشیابی
 درصد 15                                                          تکالیف

 درصد 20                                                        ترم میان
 درصد 40                                                   نهایی آزمون
 درصد 15                                    پروژه

 

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 .کامپیوتر شخصی

 

 ها داده پردازش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Data Processing عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  جبر خطی نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی   نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] J. G. Proakis and D. K. Manolakis, Digital Signal Processing, 4th Edition, CRC Press, 2006. 
[2] C. M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006. 
[3] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, Third Edition, Prentice Hall, 2008. 
[4] R. Mathar, G.R. Alirezaei, G. Balda, A. Behboodi, Fundamentals of Data Analytics: With a View to Machine 
Learning, Springer, 2020. 
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ظریه ریاضی کنترل گسترش طبیعی نظریه دستگاه هاي دینامیکی به حالتی است که در آن دینامیک تحت تاثیر روندي خارجی است. ن هدف کلی:

. گرچه اشتراکات بسیاري میان این دو نظریه موجود است، نظریه کنترل از نظر تکنیکی و مسائل مورد بحث به چارچوبی جداگانه تبدیل شده است
 به پی ریزي پایه هاي ریاضی در نظریه کنترل می پردازد.  نظریه ریاضی کنترل

 شنایی با نظریه کنترل و فرم کلی دستگاه هاي کنترل خطی و غیر خطیآ اهداف ویژه:

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

آونگ وارون، و آونگ روي کارت، تعاریف اولیه نظریه کنترل به عنوان یک چهارتایی و اصول حاکم، ارائه مثالهاي مرسوم مانند آونگ ساده،  مقدمه:
 معرفی فرم هاي کلی کنترل تناسبی، انتگرالی، دیفرانسیلی و فرم کلی دستگاه هاي کنترل خطی

ارائه مفاهیم دسترس پذیري و کنترل پذیري براي یک دستگاه کنترل و کنترل پذیري دستگاه هاي خطی، قضیه هاي  دسترس پذیري و کنترل پذیري:
 ضعا انتگرال پذیر و قطعه اي ثابتن، معرفی کنترل پذیري موضعی، جزیی و زنجیري و کنترل کننده هاي مورتبه و تجزیه کالم

ز کنترل پذیري غیر خطی: جبر هاي لی، شرط رتبه دسترس پذیري، توزیع ها و انتگرال پذیري، قضیه هاي کنترل غیر خطی،ارائه مثالهاي متنوعیا
 انیک، فیزیک شاره ها، زیست ریاضیدستگاه هاي کنترل خطی در حوزه هاي مک

کنترل پس خورد :کنترل پس خورد و ارائه مثالهاي ریاضی و واقعی،  طراحی کنترل کننده بر اساس نظریه لیاپانف،  معرفی خطی سازي و خطی 
 ساخت یک دستگاه کنترل و ارتباط میان دستگاه کنترل غیر خطی و کنترل خطی ساخت آن 

 ورودي، خروجی، پایداري، کنترل بهینه، کنترل جزیی، کنترل تطابق پذیر، و بررسی ساختار ریاضی هر کدام  رفتار  رفتار یک دستگاه:

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها از نرمدر صورت لزوم، استفاده 

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30                                ترم                    آزمون میان

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
[1] W.P. Dayawansa, A. Lindquist, Y. Zhou, New Directions and Applications in Control Theory, Springer, 2005. 
[2] S. Engelberg,  A Mathematical Introduction to Control Theory, Imperial College Press, 2005. 
[3] E.D. Sontag, Mathematical Control Theory, Springer, 1998. 

[4] V. G. Sragovich, MathematicalTheory of Adaptive Control, World Scientific, 2006. 
[5] Q.C. Zhong, Robust Control of Time-delay Systems, Springer, 2006. 

  

 نظریه ریاضی کنترل عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mathematical Control Theory عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  هاي دینامیکی    مبانی سیستم نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 98/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

از دیر باز ریاضیات ابزاري اجتناب ناپذیر در تحلیل مسائل زیستی بوده است. این امر، از یک طرف، موجب گسترش کاربرد ریاضی در توصیف هدف کلی

 و حل مسائل زیستی بوده است، واز طرف دیگر، الهام بخش ابداعات نوین در ریاضی شد. 

 اهداف ویژه:

 نین کاربردهاي آن) آشنایی با نظریه هاي ریاضیات زیستی و همچ1

 :ها پ) مباحث یا سرفصل

 در فصل اول انواع مدل هاي جمعیتی براي گسسته و پیوسته و انواع رفتار هاي ممکن در یک مدل جمعیتی بیان می شود. در این فصل دانشجو با
 چگونگی ارائه یک مدل ریاضی براي مدل هاي جمعیتی آشنا می گردد.

هورویتس، نظریه اختالل و اختالل تکین در فصل دوم صورت -هاي لیاپانف، هارتمن گروبمن، قضیه هاي تاخیر، روث بیان قضیه هاي پایه از جمله قضیه
 می گیرد. هدف از این فصل آشنایی دانشجویان با مبانی ریاضی مورد نیاز در این درس است.

وکلینیک در یک مدل جمعیتی و تاثیر آن ها در تحول تک گونه فصل سوم به بررسی رفتار هاي پیچیده مانند چرخه حدي، اتصاالت هموکلینیک و هتر
 می پردازد. سپس امکان وقوع آشوب و مکانیزم هاي آن مطرح می گردند. 

مدل هاي در فصل چهارم مدل جمعیتی تک گونه یی، برداشت از منابع طبیعی، و مقابله بیولوژیک با آفت ها به همراه مکانیزم هاي انقراض و آشوب در 
 جمعیتی بررسی می گردند.تک 

 مدل هاي جمعیتی چند گونه یی و تقابل میان گونه ها، به عالوه مکانیزم هاي دینامیکی انقراض و بقا در این فصل مطالعه می شوند.

اي خزندگان فصل ششم به طور مشخص به جزییات مدل سازي توجه می کند و به مدل هاي جمعیتی وابسته به درجه حرارت با تمرکز بر دینامیک بق
 می پردازد. دانشجو با چگوتگی ثبت مشاهدات و تبدیل آن ها به اصول و ساخت معادالت دیفرانسیل مربوطه آشنا می شود. 

ست. بدست آوردن معادالت دیفرانسیل واکنش هاي شیمیایی وابسته به آنزیم ها و امکان وقوع نوسان در پدیده هاي شیمیایی از اهداف فصل هفتم ا
 توانایی درك گستره وسیعی از کاربرد و نظریه را در اختیار دانشجو قرار می دهد.این فصل 

 بیان مدل هاي اپیدیمی و معادالت دیفرانسیل نظیر آن ها در فصل هشتم صورت می گیرد. 

این شاخه فصل نهم به بیان فهرستی از مسائل قدیم و جدید در ریاضیات زیستی می پردازد و دانشجویان را با جریان فعلی 
 آشنا می نماید.

  

 ریاضیات زیستی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mathematical Biology عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  معادالت دیفرانسیل نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30آزمون میانترم                                                     
 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:ج) ملزومات، 
 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 

1- Y. Kuang,Delay Differential Equations with Applications in Population Dynamics, Aca. Pres., 1993. 
2- M. A. Lewis,M.A.J. Chaplain, J.P. Keener, P.K. Maini, Mathematical Biology, AMS, 2009. 
3- J. D. Murray, Mathematical Biology, I: An Introduction, 3rd Ed., Springer, 2007. 
4- J. D. Murray, Mathematical Biology, II: Spatial Models and Biomedical Applications, 3rd Ed., Springer, 

2003. 
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 هدف کلی:
عمومی به  هاي تابعمطالعه چگونگی نمایش یا تخمین  ریاضیاتآنالیز هارمونیک توسیع آنالیز فوریه به روي گروههاي توپولوژیک است.آنالیز فوریه در 

که نشان داد نمایش  ژوزف فوریهآغاز گردید و به بزرگداشت  سري فوریهاست. این تحلیل از مطالعات مربوط به  هاي مثلثاتی تابعوسیله مجموعی از 
 کند، آنالیز فوریه نام گرفت. کمک می انتقال گرمابه ساده شدن مسأله  هاي مثلثاتی تابعیک تابع به کمک 

 اهداف ویژه:

 ) آشنایی با سري و تبدیل فوریه روي اعداد حقیقی1
 ) آشنایی با تبدیل فوریه روي گروههاي توپولوژیک2

 ها: باحث یا سرفصلپ) م

 )𝐿𝐿2(𝑅𝑅)، همگرایی سري فوریه(در نرم یکنواخت و در نرم 𝐿𝐿2(𝑅𝑅)سري هاي فوریه:توابع متناوب و نمایی، نامساوي بسل، معرفی فضاي 
 𝐿𝐿2(𝑅𝑅)پایه هیلبرتی براي  ،𝑙𝑙2(𝐴𝐴)فضاهاي هیلبرت : خواص مقدماتی فضاهاي هیلبرت، تعامد، قضیه نمایش ریس، معرفی فضاي 

 فوریه: قضایاي همگرایی، پیچش، تبدیل فوریه و معکوس آن، قضیه پالنشرال تبدیل

 گروههاي متناهی و موضعا فشرده: 

 فوبینی، قضیه هار،  انتگرال گروههاي موضعا فشرده، دوگان یک گروه، تبدیل فوریه روي گروههاي متناهی، پیچش براي گروهها، دوگانی پنتیاگون،
 موضعا فشرده هاي قضیه پالنشرال براي گروه

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو ي مناسبافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30آزمون میانترم                                                     

 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 امکانات مورد نیاز براي ارائه:ج) ملزومات، تجهیزات و 

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1. A. Deitmar, A First Course in Harmonic Analysis, Springer, 2005.  

2. K. B. Howell, Principles of Fourier Analysis, Springer, 2001.   

 آنالیز هارمونیک مقدماتی فارسی: عنوان درس به

 نوع درس و واحد Elementary Harmonic Analysis عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  3آنالیز تابعی مقدماتی یا آنالیز ریاضی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D8%B2%D9%81_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7
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  هدف کلی:

هاي گذشته و نیز با توجه به گسترش روزافزون کاربرد مفاهیم این درس  هاي راهبردي ارائه شده در سال توجه به استقبال دانشجویان از درس بازيبا 
هاي  بازي«هاي مختلف و باالخره با توجه به ناتمام ماندن مفاهیم بنیادي نظریه بازي در طول یک درس، بدین وسیله ادامه درس قبلی با عنوان  در حوزه

هاي قبل  در عنوان فوق، منوط به تغییر عنوان درس مصوب سال 2البته پسوند  .ددگر جهت طرح و بررسی در شوراي آموزشی، تقدیم می» 2راهبردي 
 باشد. می 1 هاي راهبردي بازيبه  هاي راهبردي بازياز 

ها   پدیدهسازي  هائی از نظریه بازي است که از اهمیت زیادي در کاربردها برخوردارند. در واقع مدل هدف از ارائه این درس، تدریس مدل اهداف ویژه:
دهند. بعنوان مثال در درس  ها را پوشش نمی هاي آن پدیده ، بطور کامل، همه جنبه1هاي راهبردي  هاي تدریس شده در درس بازي بر اساس مدل

هاي محتلف  حوزهالمللی در  هاي بهینه بین هاي همکارانه ابزار مهمی در تشکیل ائتالف هاي همکارانه نیست. اصوال بازي جاري، فرصتی براي طرح بازي
هاي  شود. همچنین وجود عدم اطمینان و نیز اطالعات غیر کامل بازیکنان در مدل سیاسی، اقتصادي، و... است که در درس جاري به آن پرداحته نمی

 هائی است. گیرد. هدف از ارائه این درس، پوشش چنین سرفصل موجود مورد توجه قرار نمی

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 هاي بیزي ازيبفصل اول: 
 هاي توسعه یافته با اطالعات غیرکامل بازيفصل دوم: 
 هاي با رقابت اکید بازيفصل سوم: 

 تعادل تکاملیفصل چهارم: 
 هاي تکرار شونده در حالت کلی بازيفصل پنجم: 
 چانه زنیفصل ششم: 
 هاي همکارانه و هسته بازيقصل هفتم: 

 محتوا و هدف:ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با 

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 ها درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30ترم                                                   آزمون میان

 درصد 50    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 تخته.رایانه، پروژکتور، قلم نوري و 

 2 هاي راهبردي بازي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Strategic GamesII عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  1هاي راهبردي  بازي نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز): 
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 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

 
1) An Introduction to Game Theory; Martin J. Osborne (2004) 
2) Game Theory for Applied Economists; R. Gibbons (1992) 
3) Game Theory: Analysis of Conflict; Roger B. Myerson (1991) 
4) Game Theory; multi- leveled approach; Hans Peter (2008) 
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ها توسعه می دهد.  دانشجو باید بر  را در قسمت منطق و نظریه مجموعه "اتمبانی ریاضی"این درس معلومات کسب شده دانشجو در درس هدف کلی:

ها به عنوان پایه اي براي ریاضیات و علوم  منطقی، صوري سازي مفاهیم غیر رسمی و درستی یابی مسلط شود. همچنین نظریه مجموعهاستدالل 
 کامپیوتر به دانشجو معرفی می گردد.

 اهداف ویژه:

هاي کامپیوتري به  هاي ریاضی یا سیستم هها و کسب توانایی در توصیف و درستی یابی دستگا آشنایی دانشجو با منطق ریاضی و مقدمات نظریه مجموعه
 کمک ابزارهاي صوري ارائه شده در درس.

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

هاي نرمال و  ی، قواعد استنتاج طبیعی، معناشناسی، قضیه صحت و تمامیت، فرمیی، زبان منطق گزاره یآشنایی با منطق گزاره: آشنایی با منطق
 Prolog،آشنایی با زبان منطق محموالت، زبان منطق محموالت، قواعد استنتاج طبیعی، توصیف پذیري زبان،  آشنایی با زبان  SATهاي  الگوریتم

 ها، پارادوکس راسلتعریف تابع و رابطه، اصول نظریه مجموعه ،م گیريممروري بر عملگرهاي اجتماع، اشتراك، و مت:هانظریه مجموعه با آشنایی

 ساخت اعداد طبیعی، ساخت اعداد گویا، ساخت اعداد حقیقی:به عنوان پایه ها نظریه مجموعه

 اعداد اصلی، اعداد ترتیبی، خوشترتیبی: هاي نامتناهی مجموعه

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30                                          آزمون میانترم           

 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 
1 J. M. Henle, An Outline of Set Theory, Springer-Verlag, 1986. 

2 M. Huth, M. Ryan, Logic in Computer Sciences, Modeling and Reasoning about 
Systems, Cambridge University Press, 2004. 

 مبانی منطق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fundamentals of Logic عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  مبانی ریاضیات نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 3 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  پایانرساله /  48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 هدف کلی:

یات. یکی از اهداف برنامه دوره کارشناسی ریاضیات و کاربردهاي آن عبارت است از آشنایی دانشجویان با مباحث جدید در حوزه هاي گوناگون ریاض
بدین منظور این درس با سرفصلی شناور جهت ارائه آخرین دستاورد هاي ریاضی در زمینه هاي محض یا کاربردي طراحی شده است. محتواي این 

 در سطح کارشناسی خواهد بود. بنابر طبیعت نوین بودن آن، این درس براي کلیه دانشجویان علوم پایه قابل استفاده است. درس

 اهداف ویژه:

 محتواي این درس در هر نوبت ارائه عرضه خواهد شد. هدف هاي اصلی این درس عبارتند از:

 آموختن حوزه هاي نوین و ارتباط میان آن ها.ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان ریاضی و علوم پایه جهت  )1
 ایجاد تمایل در دانشجویان ریاضی و علوم پایه جهت مطالعات مشترك. )2
 آشنایی دانشجویان ریاضی با مباحثی که در سال هاي اخیر در مسیر کالسیک شدن قرار دارند. )3
 مورد توجه قرار دارند.جذب دانشجویان عالقه مند جهت مطالعات بیشتر در زمینه هایی که در جهان  )4
سرفصل مطالب این درس جهت اجرا در آن نیمسال تحصیلی که مورد درخواست قرار گرفته باشد به یکی از اساتید  و یا سایر بخش هاي   )5

سپرده می شود. این سرفصل پس از تصویب در شوراي آموزشی دانشکده و پیش از انتخاب واحد نیمسال مربوطه جهت رویت دانشجویان 
 اعالن خواهد شد.

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

ی سرفصل مطالب این درس جهت اجرا در آن نیمسال تحصیلی که مورد درخواست قرار گرفته باشد به یکی از اساتید  و یا سایر بخش هاي  سپرده م
 ویت دانشجویان اعالن خواهد شد.شود. این سرفصل پس از تصویب در شوراي آموزشی دانشکده و پیش از انتخاب واحد نیمسال مربوطه جهت ر

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30آزمون میانترم                                                     

 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:ج) 

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

 مباحثی در ریاضیات و کاربردها عنوان درس به فارسی:

 Topics in Mathematics and عنوان درس به انگلیسی:
Applications 

 نوع درس و واحد

 نظري  پایه  اجازه گروه نیاز: دروس پیش
 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 
  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 :هدف کلی

 شود. یم نیتدو یاضیجهت شرکت در مسابقات ر انیدانشجو یآمادگ يدرس برا نیا

 

 اهداف ویژه:

 .لیجهت حل مسا یاضیمند ر عالقه انیدر دانشجو زهیانگ جاد) ای1
 و علوم جهت مطالعات مشترك. یاضیر انیدر دانشجو لیتما جادیا) 2
 .یالملل نیو ب یمل حدر سط یاضیر ییبا مسابقات دانشجو یاضیر انیدانشجو ییآشنا) 3

 

 ها: یا سرفصل مباحث

که مورد درخواست قرار گرفته  یلیتحص سال میدرس جهت اجرا در آن ن نیدرس در هر نوبت ارائه عرضه خواهد شد. سرفصل مطالب ا نیا يمحتوا
 سال میاز انتخاب واحد ن شیدانشکده و پ یآموزش يدر شورا بیسرفصل پس از تصو نیشود. ا یها سپرده م بخش ریسا ایو   دیاز اسات یکیباشد به 

 اعالن خواهد شد. انیدانشجو تیمربوطه جهت رو

 

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

[1] T. Radulescu, V. Radulescu, T. Andreescu, Problems in Real Analysis: Advance Calculus on the Real Axis, 
Springer, 2008. 

[2] P. de Souza, J. Silva, Berkeley Problems in Mathematics, Springer, 1998. 

[3] D. Harville, Matrix Algebra: Exercises and Solutions, Springer, 2001. 

 .1388 ،یدانشگاه نشر مرکز کشور،یی دانشجوی اضیر مسابقاتي ها مساله ،یاحقیب. ] 4[
 

 
 
 
 

 

 راهبردهاي حل مساله عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Problem Solving Strategies عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  اجازه گروه نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 2 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 : هدف کلی

جوي علوم از دیر باز هندسه از یک طرف الهام بخش ریاضیدانان بوده و از طرف دیگر ابزاري مناسب در ترویج ریاضی به شمار می رفته است. براي دانش
دسه آشنا شود و وجه تمایز هندسه هاي مختلف را بشناسد. این امر به درك و به ویژه دانشجوي ریاضی ضروري است که به طور نظام مند با مبانی هن

زیک و دانشجو براي گذر از هندسه مقدماتی به مفاهیم پیشترفته هندسی کمک کند. این درس براي کلیه دانشجویان علوم پایه به ویژه دانشجویان فی
 ریاضی قابل استفاده است. 

 اهداف ویژه:

 موضوعی در هندسه مقدماتیآشنایی با دستگاه اصل  )1
 آشنایی با قضیه پاش و اصل موضوع پیوستگی ددکیند و نتایج آن در باب خط و دایره )2
 آشنایی با هندسه هاي غیر اقلیدسی )3

 
 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 دستگاه اصل موضوعی هندسه: اصول موضوعه وقوع، اصول موضوعه بینیت، پاره خط و نیم خط، قضیه پاش. 

تی در این تعریف مفاهیم هندسی: زاویه، درون و بیرون زاویه و قضیه قطعه بر، تعریف مثلث، مفهوم تحدب، اصول موضوعه قابلیت انطباق و نتایج مقدما
 خصوص، تعریف زاویه قائمه، قضیه قابلیت انطباق زوایاي قائمه، زاویه مکمل. 

 ي مثلث، وجود نقطه وسط پاره خط،  نیمساز زاویه، عمود منصف. تعامد و توازي: وجود و یکتایی عمود بر یک خط، نامساو

 برش ددکیند:تعریف برش ددکیند براي یک خط، اصل موضوع ددکیند (پیوستگی).

بت کاستی مثلث: تعریف دایره و خواص مقدماتی، قضیه تقاطع خط و دایره، قضیه دو دایره و خاصیت ارشمیدسی، نسبت دادن طول به پاره خطها، نس
و  دن اندازه به زوایا. کاستی مثلث و قضیه ساکري لژاندر، چهارضلعی ها، مستطیل و رابطه کاستی مثلث با وجود مستطیل، چهارضلعی هاي ساکريدا

 لمبرت. (قضایاي این بخش بدون اثبات) 

ثلث در هندسه اقلیدسی، قضیه الطوسی، هندسه هاي اقلیدسی و نااقلیدسی:  اصل توازي اقلیدس و معادل هایش، هندسه اقلیدسی، مجموع زوایاي م
کالین براي -تشابه در مثلثها، نقیض اصل توازي و هندسه هذلولوي، زاویه توازي، قضیه بولیایی لباچفسکی، مساحت در هندسه هذلولوي، مدل بلترامی

 هندسه هذلولوي، مدل دیسک پوانکاره، رسته یی بودن هندسه اقلیدسی و هندسه هذلولوي.

 ي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبردها

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 مبانی هندسه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fundamentals of Geometry عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  ریاضیاتمبانی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 2 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 .اتیاضیر يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 .درصد: شامل تمرینات و شبیه سازي ها20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد-30آزمون میانترم                                                     

 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 

 براي ارائه:ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز 

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.
 

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1. M. Greenberg, Euclidean and Non-Euclidean Geometries, W. H. Freeman and Comp., 1993 
2. E. Moise, Elementary Geometry From an Advanced Standpoint, Add. Wesl.Publ. Comp., 1990 
3. R. Hartshorne, Geometry: Euclid and Beyond, Springer Verlag, 2000 
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 :هدف کلی

ریاضی چه از دیدگاه  رشته فعلی موجب شناخت جایگاه خود توسط دانشجویان نتایجروند بدست آوردن ها و نحوه تفکر پیشینیان و  آشنایی با ریشه
دانشجویان با ثبات بیشتري  گردد تا باشد که موجب می اي در این زمینه می یدگاه شناخت جایگاه تاریخی منطقهسیر زمانی تحول ریاضیات و چه از د

 حرکت نمایند.

 :اهداف ویژه

اي از ریاضیات  ت دوران اسالمی و نهایتا تاریخچهریاضیا، مصري، یونانی سپس آشنایی با از دوره اسالمی: ریاضیات بابلی آشنایی با تاریخ ریاضیات پیش
 .مدرن با تاکید بر توالی و پیوستگی این روند

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
النهرین و تأثیر آنها بر ریاضیات یونانی،ریاضیات یونان  ت چین باستان؛ ریاضیات مصر و بینهاي عددنویسی؛ ریاضیات هند باستان؛ ریاضیا دستگاه

ثار ریاضی و تأثیر آ باستان؛ ریاضیات فیثاغورسی؛ تأثیرگذاري ریاضیدانان و آثار ریاضی یونان (اقلیدس، ارشمیدس، و نیز ریاضیات یونان پس از اقلیدس)؛
ش مثلثاتی و ... ؛ نق هاي روش تقریبی ریشۀ دوم، مقدار تقریبی عدد پی، نگاشتات و نجوم دورة اسالمی. از جمله: ارقام هندي، نجومی هندي بر ریاضی

هاي  انتشار روایت هاي هندي؛ مترجمان و شارحان بزرگ نظیر ثابت بن قره؛ آشنایی اروپائی ان با دانش جبر از طریقمسلمانان در ظهور و انتشار عدد
هاي آنان بر  پژوهش ن مسلمان در انتشار و توسعۀ حساب هندي و تأثیر اینیی نقش دانشمنداي مسلمانان؛ آشناالتینی جبر خوارزمی و دیگر آثار جبر

ت دانش مثلثات و آشنایی با نقش مسلمانان درپیشرف بندي علوم نزد مسلمانان؛ هاي هندسه و مثلثات در طبقه دانان اروپایی؛ بررسی جایگاه دانش حساب
غیاث الدین جمشید کاشانی،  و معرفی برخی ریاضیدانان دوران اسالمی نظیر خواجه نصیرالدین طوسی، هندسه و پیشینۀ دانش جبر و حساب؛ خوارزمی

همیلتون، گاوس ...  ی، خیام، ابوریحان بیرونی .... آشنایی با ریاضیدانان اروپایی نظیر فیبوناتچی، پاسکال، دکارت، فرما، الیب نیتز، برنولی،آیل، گالوا،کرج
ها، نگاهی  فعلی، حلقه کواترنیون هاي انند مربع جادویی، دنباله فیبوناتچی، تایخچه عدد پی، چگونگی متداول شدن نمادگذاريهمچنین طرح مسایلی م

 هاي اقلیدسی و هذلولوي و بیضوي، پارادکس راسل ....  اي به هندسه مقایسه
 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .هاي مختلف تحقیقاتی استفاده نمود توان از روش براساس نظر مدرس می

 ث) راهبردهایارزشیابی (پیشنهادي): 

 براساس نظر مدرس ...درصد  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 براساس نظر مدرس ...درصد    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 .طلبد و ملزومات دروس نظري را میباشد  این درس نظري می

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
 .1394، یاصل، مرکز نشر دانشگاه ي، ترجمه محمدقاسم وحیدات (جلد اول و دوم)یاضیخ ریبا تار ییآشناوز، یهاورد و. ا] 1[
 .1375دوم، ، چاپ ی، تهران: مرکز نشر دانشگاهیاسالم هریاضیدانان دور هنام یزندگ، یابوالقاسم قربان] 2[

[3] Th. L. Heath, The History of Greek Mathematics, Oxford, 
1921 

  

 تاریخ ریاضیات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد History of Mathematics عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  اجازه گروه نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  نیاز همبدون  نیاز: همدروس 
 2 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر:  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  موزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز): نوع آ
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 : هدف کلی

متوقف  براي هر دانشجوي علوم ضروري است که با مبانی فلسفی رشته خود و سایر رشته هاي علوم پایه آشنا گردد. این آشنایی نباید در حد عامیانه
 گردد. بدین منظور این درس براي دانشجویان رشته ریاضی جهت آشنایی با مقدمات فلسفه علم و نیز فلسفه ریاضی طراحی گردیده است. 

 ویژه: اهداف

 آشنایی دانشجویان با طبیعت تفحصات فلسفی، تحوالت فلسفی در ریاضی وشناخت حاصل از تتبعات فلسفی. )1
 بیان ضرورت انجام تفحصات فلسفی در ریاضیات و اهمیت مکاشفات فلسفی در ریاضیات. )2

 ها:  پ) مباحث یا سرفصل

 ."نقد" آشنایی با منابع عمومی فلسفه و کلید واژه هاي اولیه. نقد و نقد

،طبیعت شناخت فلسفی و معرفت شناسی، خالصه اي از فلسفه زبان و حقیقت، تتبعات فیلسوفان: مور "فلسفه تحلیلی"و  "فلسفی"درك تمایز تحلیل 
ر دستگاه و برهان عالم خارج، اندیشه فرگه و تحلیل منطقی زبان، توصیف راسل، تجریه گرایی و کواین، کارنپ و فلسفه تحلیلی، نظریه اریکسون د

 نمادین و نقش آن در ریاضیات، تاثیر فلسفه بر نظریه محتواي درسی.

 مارکس بر جهت گیري علمی غرب. -انگلس-نقدي بر شناخت به کمک ریاضی از دیدگاه هگل. تاثیر زنجیر هگل

ظهور تجربه گرایی و انسانگرایی و تاثیر این مکاتب مکاتب فلسفی در ریاضیات مانند: افالطون گرایی، صورتگرایی، منطق گرایی، شهود گرایی ورالیسم و 
 بر رشد ریاضیات در ابعاد مختلف. نقد و بیان تاثیر متقابل این مکاتب

ه به عرفی گرایی پوانکاره و نظریه تنطیم اصول هندسه بر اساس نتایج، روانگرایی در ریاضیات، روانگرایی منطقی جان استیوارت میل، تهاجم فرگ
ریاضیات، ساختار گرایی در ریاضیات، یک پس از صفر، معرفت واقع بینانه، نظریه تجسم ذهن در ریاضیات، نگاشت ذهن انسان و شناخت، روانگرایی در 

 نفی شمولیت ریاضیات، نفی وجود واقعی ریاضیات،دیدگاه پوپر از احکام ریاضی.

ر ایران میانه و تاثیر آن ها بر گسترش علم و ریاضیات، عصر  بیخبري قجر و ریاضیات در ایران: تقابل با خردگرایی ریاضی و علمی، فلسفه هاي غالب د
 زوال اندیشه علمی، رویکرد به اندیشه علمی در ایران معاصر، رالیسم ایرانی تحت تاثیر حافظه تاریخی.

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم
 .اتیاضیر

 
 

 فلسفه ریاضیات عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Philosophy of Mathematics عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  اجازه گروه نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 2 واحد:تعداد 

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 
 تمرینات و شبیه سازي ها.درصد: شامل 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد-30آزمون میانترم                                                     
 درصد: 50.    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.
 

 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 
 . 1384م. صال مصلحیان، فلسفه ریاضی، انتشارات واژگان خرد، -1
 . 1997مقدمه اي بر تحلیل فلسفی، جان هاسپر، ویرایش چهارم،   -2
 . 1320، 1318، 1310محمد علی فروغی، سیر حکمت در اروپا، جلد یک تا سه،  -3
 . 1389رابرت بیلر، کاربرد روانشناسی در آموزش، ترجمه پروین کدیور،  -4
 .  2005رابرت اسلوین، روانشناسی آموزشی: نظریه و کاربرد، ویرایش هشتم، -5
 . 1807گ. و. هگل، پیشگفتار در شناخت علمی در پدیدار شناسی ذهن، -6
 . 2000درك منتقدانه از شناخت فلسفی هگل از ریاضی،  -7
 . 1997رئوبن هرش، ریاضیات واقعا چیست، -8
 . 1977 تاریخ ریاضیات دیودونه،  -9

 . 1985موریس کالین، ریاضیات و معرفت پژوهی،  -10
 . 1995فرهنگ نامه آکسفورد در فلسفه، ویراستار تد هوندریچ، -11
 . 1996ویلبر هارت، فلسفه ریاضی، -12
 . 1931رودولف کارناپ، مبانی منطقی ریاضیات، -13
 . 2013رد در فلسفه، ویراستار ادوارد ن. زالتا، روزالی یمهف، شهود گرایی در فلسفه ریاضی، دانشنامه استانفو -14
 . 2012فرد ویلسون، جان استیوارت میل، دانشنامه استانفورد در فلسفه، ویراستار ادوارد ن. زالتا، -15
 .2013جرمی گري، زندگی نامه علمی هانري پوانکاره، انتشارات دانشگاه پرینستون، -16
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 هدف کلی:

ها پیشنهاد شده است. این درس  رفصل زیر براي ارائه در همه رشتهنویسی، این درس با س زبانی در مطالعات ریاضی و گزارش هاي به علت اهمیت مهارت
 هاي دانشکده ریاضی قابل استفاده باشد. بخشاي تنظیم شده است که براي همه  بگونه

 اهداف ویژه:

 .هاي علمیافزارها براي نوشتار ارسی و انگلیسی و استفاده از نرمهاي ف زبان ها در راستاي نحوه استفاده از رشد مهارت

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

 .هاي ریاضی ها و فرهنگ انواع واژه نامههاي عمومی،  ها و فرهنگ نامه هاي مرجع شامل انواع واژه معرفی انواع کتاب
 ،.Math.Subj.Classهاي اصلی و فرعی ریاضی بر اساس  معرفی نام شاخه -
 ،(Reading and Writing)هاي زبانی در بیان مفاهیم ریاضی با تاکید بر خواندن و نگارش   شرح مهارت -
 ، (CV)  شرح حال علمی نگارش براي تهیه -
 ی (انگلیسی)،نگارش ریاضی به زبان فارسی و زبان خارج-و انگلیسی با هدف توصیف و یا اثبات تمرین نگارش فارسی  -
 (Elegant Variation)، وردش زیباي واژگان (Contraction) ، خالصه سازي(Parallelism) و توازي(Consistency)  رعایت اصول سازگاري -

 ،(Dangling)به گزاره در جمله نهاد مربوط  و جلوگیري از خطاهایی مانند معین نبودن
 و نمادگذاري، نویسی رد نیاز براي نوشتن اثبات، فرمولاصول مو -
 قضیه، لم، گزاره، حدسیه، فرضیه،ها و کاربردهاي متفاوت  بیان تفاوت -
 ،تر هاي مناسب ریاضی و ارائه فرمهاي  رح برخی اشتباهات معمول در نوشتههاي متداول ریاضی براي نگارش مفاهیم ریاضی و ش بیان فهرست عبارت -
 ها، ها و تفاوت شباهت ،هاي ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر آشنایی با نگارش متن -
 بازبینی و انتشار یک اثر ریاضی،مراحل تهیه،  ویرایش،  -
 ویرایش اثر توسط بزرگان ریاضی، هایی از مثال -
 نامه و تز، تحویل پروژه، پایان نامه و تز، ، بازبینی پروژه، پایان امه و تزن سازي اولیه پروژه ، پایان چگونگی آماده -
 نگارش سخنرانی و ارائه سخنرانی، سازي یک سخنرانی،  آماده -
 ،سازي پوستر، نگارش پوستر و ارائه پوستر آماده -
 .و  تک فارسی   Latexفراگیري استفاده از  -

 و هدف:ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا 

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 يها شاخه ریدرس با سا نیا يها از ارتباط یبا برخ انیو آشنا کردن دانشجو مناسب يافزارها در صورت لزوم، استفاده از نرم

 .اتیاضیر

 نگارش علمی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Scientific Writing عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  نیاز بدون پیش نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 3 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نیاز):نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت 
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 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 و تک فارسی،  Latex(الف) تحویل پروژه نهایی این درس با 
 ائه آن مطابق با اصول بیان شده، (ب) تهیه یک پوستر و ار

 سخنرانی و ارائه آن،(ج) نگارش یک 
 ها، (د) شرکت در سه سخنرانی یا جلسه دفاعیه دانشکده و ارائه یک گزارش نقادانه در خصوص آن

 .سال تحصیلی یمهاي مستمر در طول ن (و) فعالیت

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 رایانه، پروژکتور، قلم نوري و تخته.

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1- Franco Vivaldi, Mathematical Writing: an Undergraduate Course, Uni. Lond. (Queen Mary), 2011. 
2- N. J. Higham, Handbook of Writing for Mathematical Science, Siam, 1998. 
3- Dictionary of Mathematics: In Four Languages - English, German, French, Russian, 2000.  
4- M. Swan, Oxford Practical Usage, 2009. 
5- Oxford Advanced Learner’s Dictionary, the latest edition. 
6- Longman Dictionary of Common Errors, 1999. 
7- Encyclopedic Dictionary of Mathematics: The Math. Society of Japan, (English Translation), 1993. 
8- Encyclopedia of Mathematics, Springer, latest edition. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی:

گیرد و تاییدیه آموزش دانشکده  پروپوزال از طرف دانشجو صورت می اخذ این درس با اجازه آموزش دانشکده و تعیین استاد راهنما و همچنین ارایه
 براي اعالم پایان انجام پروژه ضروري است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-  

 پروژه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Project عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  اجازه گروه نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 3 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 114/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی:

 .ها براي تعمیق درك مفاهیم مکانیک  کارگیري ابزارها و دستگاه به

 اهداف ویژه:

 گیري مشاهده پذیرهاي فیزیکی در آزمایشگاه  آشنایی با چگونگی اندازه -
 آشنایی با چگونگی استفاده از ابزارهاي آزمایشگاهی براي مطالعۀ دینامیک کالسیک اجسام  -

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
 يریاندازه گ يو ابزارها يریمقدمه: مباحث خطا، اندازه گ –
 فرکانس تار مرتعش يریگ : اندازه1شیآزما –
 دسیاصل ارشم ی: بررس2 شیآزما –
 عاتیما یچگال يریگ : اندازه3 شیآزما –
 جامدات ژهیو يو گرما ییگرما تیظرف يری: اندازه گ4 شیآزما –
 با استفاده از آونگ ساده ی: محاسبه شتاب گرانش5 شیآزما –
 ژول یحرارت بیضر يریگ : اندازه6 شیآزما –
 جامدات یانبساط طول بیضر ی: بررس7 شیآزما –
 عاتیما یکشش سطح ی: بررس8 شیآزما –
 حرکت سقوط آزاد ی: بررس9 شیآزما –
 

 راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف: ت)

 افزارهاي آموزشی استفاده کنند. افزاري، از نرم هاي فنی و نرم هاي کار آزمایشگاهی و جنبه شود که دانشجویان جهت آشنایی بیشتر با روش پیشنهاد می
هاي تلقی شده در درس آزمایشگاه، به طراحی، چیدمان و محاسبات  مندي دانشجویان نسبت به آموزه شود جهت شکوفا شدن بیشتر عالقه پیشنهاد می

اي براي این کار جداگانه محاسبه شود. این  یک آزمایش که متناسب با سلیقه دانشجو و یک جنبه کاربردي نیز به همراه داشته باشد؛ بپردازند و نمره
 انجام شود.تواند به صورت گروهی و متناسب با وسایل آزمایشگاهی موجود  کار می

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 80  سال  هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 20    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه: 

 ابزارهایی مانند سطح شیبدار، فنز، نیروسنج و ...

 

 1 عمومی آزمایشگاه فیزیک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Physics Laboratory 1 انگلیسی:عنوان درس به 
 نظري  پایه  نیاز بدون پیش نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  1 فیزیک عمومی نیاز: همدروس 
 1 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 115/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی:
 .هاي الکتریسیته و مغناطیس گیریدر زمینه هاي اندازه هاي فنی با مفاهیم عملی و روشی و کسب مهارتیشناآ

 اهداف ویژه:

 پذیرهاي فیزیکی در آزمایشگاهگیري مشاهده  آشنایی با چگونگی اندازه -
 آشنایی با چگونگی استفاده از ابزارهاي آزمایشگاهی براي مطالعۀ دینامیک کالسیک اجسام باردار -

 :ها پ) مباحث یا سرفصل
 شگاهیآزما لیبا وسا ییاز خطا و آشنا يادآوریمقدمه: 

 هیولتمتر و منبع تغذ یمقاومت درون يری: اندازه گ1 شیآزما
 )Rx به روش پل وتستون و پل تار( مقاومت مجهول يری: اندازه گ2 شیآزما
 رشهوفیک نیقوان قی: تحق3 شیآزما

 ))RLC( متناوب انیجر يمتناوب (مطالعه سلف، خازن و مقاومت در مدارها انیجر يمدارها ی: بررس4 شیآزما

 خازن به روش شارژ ودشارژ تیظرف نیی: تع5 شیآزما

 خازن معادل تیظرف نیی: به هم بستن خازن ها و تع6 شیآزما

  سیالکترومغناط نیقوان قی: کار با ترانسفورماتور و تحق7 شیآزما
 قانون اهم قی: تحق8 شیآزما

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

افزارهـاي آموزشـی    افـزاري، از نـرم   هاي فنـی و نـرم   آزمایشگاهی و جنبههاي کار  شود که دانشجویان جهت آشنایی بیشتر با روش پیشنهاد می
 استفاده کنند.

هاي تلقی شده در درس آزمایشگاه، به طراحی، چیدمان و  مندي دانشجویان نسبت به آموزه شود جهت شکوفا شدن بیشتر عالقه پیشنهاد می
اي براي این کار جداگانه  کاربردي نیز به همراه داشته باشد؛ بپردازند و نمرهمحاسبات یک آزمایش که متناسب با سلیقه دانشجو و یک جنبه 

 تواند به صورت گروهی و متناسب با وسایل آزمایشگاهی موجود انجام شود. محاسبه شود. این کار می
 

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 80  سال  هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 20    سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه: 

 ابزارهایی مانند ولت سنج، آمپر سنج ، مقاومت سنج ، مقاومت، خازن ، منبع تغذیه و .... 

  

 2  عمومی آزمایشگاه فیزیک عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد General Physics Laboratory 2 عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  نیاز بدون پیش نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  2 فیزیک عمومی نیاز: همدروس 
 1 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی عملی (در صورت نیاز):نوع آموزش 

 



 116/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی:

در این درس دانشجویان رشته علوم کامپیوتر با اصول موضوع ساختمان داده ها آشنا می شوند و روشهاي طراحی ساختمان داده هاي مناسب 
 براي مسائل را خواهند آموخت.

 اهداف ویژه:
 آشنایی با ساختمان داده هاي متداول و کاربرد آنها -
 آشنایی با روشهاي طراحی الگوریتم بر اساس ساختمان داده ها -

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
ختمان تعریف و اهمیت ساختمان داده ها در حل مسائل، تحلیل الگوریتم ها، ساختمان داده هاي ایستا شامل متغیرها، آرایه ها و کاربرد آنها، سا

ایش انباره و صف و کاربره آنها، ساختمان داده هاي پویا شامل انواع لیست هاي پیوندي، داده هاي نیمه ایستا شامل انباره و صف، روشهاي نم
روش نمایش لیست ها و کاربرد آنها، درخت ها شامل روش نمایش درخت، درخت دودوئی، روشهاي نمایش درخت دودوئی، روشهاي پیمایش 

درختها، گراف ها شامل انواع گراف ها و روش نمایش آنها، روش هاي درخت دودوئی، درخت دودوئی جستجو، درخت دودوئی ریسه اي، کاربرد 
و تراي، درهم سازي  Splay، سرخ و سیاه، AVLپیمایش گراف ها و کاربرد آنها، جستجوي داده ها شامل جستجوي خطی و دودوئی، درخت هاي 

و کاربرد هاي آن، مرتب سازي داده ها شامل روش هاي پایدار و ناپایدار، انواع روشهاي مرتب سازي، رتبه آماري روشهاي مرتب سازي، مرتب 
 سازي خارجی

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 
 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 20آزمون میانترم                                            

 درصد 30   سال آزمون پایان نیم
 درصد 30    پروژه

 مورد نیاز براي ارائه:ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات 
 ملزومات استاندارد کالس درس

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1. R .Lafore, Data Structures and Algorithms in Java, Second  Edition, SAMS, 2002. 

2. A. J.  A.  Stores, An Introduction to Data Structures and Algorithms, Birkhauser, 2001. 
3. E. Horowitz and S. Sahni, Fundamentals of Data Structures in C, Second  Edition, Computer Science 

Press, 2007. 
 
 

  

 ها ها و الگوریتم ساختمان داده عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Data Structures and Algorithms عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  برنامه سازي پیشرفته نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 117/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی:

هاي برخی  ها نظیر آشنایی با مفاهیم بسیارمقدماتی نظریه پیچیدگی،  با الگوریتم این درس ضمن آشنا شدن با اصول اولیه تحلیل الگوریتمدر 
ها به تحلیل آنها پرداخته شود. همچنین در این درس  هاي پایین و باالي زمانی براي آن شود با ارائه کران مسائل بنیادي آشنا شده و ســعی می

 هاي پیشرفته نیز فراهم خواهد شد. ها نیز آشنا شده و مقدمات نظریه الگوریتم با انواع مختلف الگوریتم

 اهداف ویژه:
 ها آشنایی با روشهاي طراحی و تحلیل الگوریتم  )1
 کامپیوتر  هاي اساسی و پایه اي در علوم آشنایی با الگوریتم )2
 صورت مواجهه با مسائل جدید کسب دانش کافی براي طراحی و تحلیل الگوریتمها در )3

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
) ، مرور ساختمان هاي دادهاي پایه، روشهاي حل معادالت  θ   ،O  ،Ω  ،o  ،ωمرور مفاهیم اولیه نظیر پیچیدگی و تحلیل مجانبی (نمادهاي 

امین کوچکترین عدد، k–بازگشتی ، مروري بر روشهاي طراحی الگوریتم روش تقسیم و غلبه (الگوریتم هاي مرتب سازي سریع وادغامی، انتخاب 
، درخت جستجوي بهینه ، شمارش  1/0، کوله پشتی ضرب سریع اعداد و ماتریس ها)، روش برنامه ریزي پویا (طوالنی ترین زیر دنبالۀ مشترك

درختان دودویی)، روش حریصانه (کوله پشتی کسري، کدگذاري هافمن، زمان بندي انجام کارها،....)، روش بازگشت به عقب و روش شاخه و 
درخت پوشاي مینیم ، مؤلفه هاي  وزیر،....)، الگوریتم هاي گراف (پیمایش سطحی و عمقی، کوتاهترین مسیر، n-،  1/0تمدید (کوله پشتی 

بی همبندي، مرتب سازي توپولوژیکی،....)، الگوریتم هاي تطابق رشته ها الگوریتم هاي تصادفی (مرتب سازي سریع، ....) ، الگوریتم هاي تقری
وم تقلیل، معرفی رده هاي مهم (کوله پشتی، پوشش رأسی گراف، .... ) ، آشنایی با مفاهیم قطعیت و  عدم قطعیت در طراحی الگوریتم ها، مفه

-k-Clique   ،k، دور همیلتونی ،  SAT  ،3SAT) ، چگونگی اثبات سختی مسائل (NP – Completeو  P  ،NP ، NP – Handمسائل (
Vertex – Cover  ، رنگ آمیزي گراف، مجموع زیرمجموعه اي، ....) ، مقدمه اي بر الگوریتم هاي موازي، معرفی مدلهاي کامپیوترهاي موازي ،

 الگوریتمهاي موازي براي جستجو و مرتب سازي.
 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 20آزمون میانترم                                            

 درصد 30   سال آزمون پایان نیم
 درصد 30    پروژه

 ملزومات استاندارد کالس درس  مورد نیاز براي ارائه:ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, Introduction to Algorithms, Third 
Edition, MIT Press, 2009. 

2. D. Kozen, The Design and Analysis of Algorithms, Springer Verlag, 1992. 

 

 ها طراحی و تحلیل الگوریتم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Design and Analysis of Algorithms عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  الگوریتم هاساختمان داده ها و  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 

http://www.amazon.com/Thomas-H.-Cormen/e/B000AQ24AS/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1281698831&sr=1-1
http://www.amazon.com/Charles-E.-Leiserson/e/B000AQ6W9W/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1281698831&sr=1-1
http://www.amazon.com/Ronald-L.-Rivest/e/B000AQ24MQ/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1281698831&sr=1-1
http://www.amazon.com/Clifford-Stein/e/B001K6MOAW/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1281698831&sr=1-1
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 هدف کلی:

کسب دانش الزم در مباحث اولیه محاسبه پذیري و آشنایی با مدل هاي محاسباتی ارائه این درس به عنوان اولین درس در نظریه محاسبه براي 
 لیه محاسبه پذیري با نگاه الگوریتمی به محاسبه نیز آشنا می شوند.در این درس  دانشجویان ضمن آشنایی با مفاهیم او می شود.

 اهداف ویژه:
 معرفی مفاهیم اصلی محاسبه   )1
 آشنایی با برخی احکام مقدماتی محاسبه پذیري  )2
 

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
، NFAقطعی  اتوماتاي متناهی غیر، DFAبحث در مورد مفاهیم اصلی، مسأله، محاسبه، راه حل، مدل محاسباتی، الگوریتم،اتوماتا متناهی قطعی 

متن هاي مستقل از  زبانمینیمال.  اتوماتاي منظم، غیر هاي زبان متناهی، اتوماتاهاي زبانی بودن معادل ،גNFAاتوماتاي متناهی با انتقال ساکت 
اي و انواع آن،  هاي مستقل از متن، درخت تولید و ابهام یک گرامر، اتوماتاي پشته اي، گرامرهاي مستقل از متن، خواص زبان و اتوماتاي پشته

هاي  پذیر بازگشتی، انواع ماشین هاي شمارش هاي وابسته به  متن، ماشین تورینگ و زبان فرم نرمال چامسکی یک گرامر، لم تزریق و زبان
هاي وابسته به متن و اتوماتاي  ناپذیري و قضیه تناظر پست، زبان تورینگ و یکسانی آنها، ماشین جهانی تورینگ، گرامرهاي نامحدود، تصمیم

 کراندار.

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 20آزمون میانترم                                            
 درصد 50   سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 تاندارد کالس درسملزومات اس

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1. R. Greenlaw and  H. J. Hoover, Fundamentals of the Theory of Computation: Principles and Practice, 

Morgan Kaufmann, 1998. 
2. J. Martin, Introduction to Languages and the Theory of Computation, McGraw Hill, 2010 
3. M. Sipser, Introduction to the Theory of Computation,  Thomson Course Technology, 2006. 

  

 مبانی نظریه محاسبه عنوان درس به فارسی:

  Basis for theory of computation عنوان درس به انگلیسی:
 

 نوع درس و واحد

 نظري  پایه       مبانی منطق نیاز: دروس پیش
 عملی   تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 
  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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در این  ارائه میشود. هاي بنیادي استدالل  تکنیکآشنایی با روش هاي اثبات و در نظریه محاسبه براي تکمیلی این درس به عنوان یک درس 
 درس  دانشجویان با مفاهیم مختلف در مدل هاي محاسباتی پیچیده آشنا می شوند و  مفاهیم عمیق  محاسبه پذیري و توابع محاسبه پذیر را می

 آموزند.

 اهداف ویژه:
 معرفی مفاهیم اصلی محاسبه پذیري  )1
 آشنایی با مدل هاي مختلف  محاسبه پذیري )2
 آشنایی با توابع محاسبه پذیر )3
 

 ها: مباحث یا سرفصلپ) 
هاي محاسباتی ساده، برخورد با مفهوم اتوماتون به عنوان یک جبر  گروه کلمات روي مجموعه حروف داده شده و متناهی، مدل بررسی دقیق نیم

هاي دیگر  ارائه مدلهاي مینیمال،  ها، استخراج قضیه اساسی اتوماتون اتوماتون، اتوماتون خارج قسمت و ضرب اتوماتون و تعریف مفاهیم زیر
هاي مستقل از متن و معادل بودن آن ها، ارائه مدل تورینگ  و  اي و زبان محاسباتی متناسب با اتوماتون، بررسی دقیق مفهوم اتوماتونی پشته

مفهوم گرامرهاي  سازي،  ارائه دقیق مدل تورینگ کراندار خطی و و ارائه دقیق روش اثبات از طریق قطري توقف پذیري دربررسی دقیق مسأله 
ها با مدل محاسباتی تورینگ، ارائه مفاهیم بازگشت  پذیر و توابع بازگشتی اولیه، ارتباط آن وابسته به متن و گرامرهاي معادل با آن، توابع محاسبه

 کراندار و بازگشت چندگانه و قطري سازي توابع بازگشتی چندگانه و  توابع بازگشتی جزئی.
 ادگیري متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبردهاي تدریس و ی

 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر
 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 

 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
 درصد 20آزمون میانترم                                            

 درصد 50   سال آزمون پایان نیم
 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 ملزومات استاندارد کالس درس
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1. J. Martin, Introduction to Languages and the Theory of Computation, McGraw Hill, 2010. 
2. M. Sipser, Introduction to the theory of computation, Thomson Course Technology, 2006. 
3. G. Rozenberg  and  A. Salomaa, Handbook of formal languages,  Springer Verlag, 1997. 

  

 نظریه محاسبه عنوان درس به فارسی:

  Theory of computation عنوان درس به انگلیسی:
 

 نوع درس و واحد

 نظري  پایه       مبانی نظریه محاسبه نیاز: دروس پیش
 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري  
  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نیاز):نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت 
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گرد، و . با گذرانیدن این درس، دانشجو به افزار کامپیوتر فراهم میدر این درس  زمینه آشنایی دانشجویان  با مفاهیم مدارات منطقی و سخت
 افزار کامپیوتر دست پیدا خواهد کرد.عملکرد سختمعلومات الزم در زمینه نحوه 

 اهداف ویژه:
 آشنایی با مدارات منطقی )1
 آشنایی با سازمان کلی یک کامپیوتر و اصول طراحی آن )2

 هاي ارتباطی آنهاهاي ورودي/خروجی و حافظه و پروتکلآشنایی با سازمان دستگاه )3
 

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
ها، مدارهاي فالپسازي با نقشه، مدارهاي ترتیبی، فلیپهاي منطقی، جبر بول، ساده(کامپیوترهاي دیجیتال، گیتمدارهاي منطقی دیجیتال 

هاي دودویی، واحد حافظه)، نمایش ها، شیفت رجیسترها، شمارندهترتیبی)، قطعات دیجیتال (مدارهاي مجتمع، دیکدرها، مولتی پلکسرها، ثبات
ها، واحد حساب، منطق و شیفت)، اي، ریزعملهاي گذرگاهی و حافظهها (زبان انتقال ثبات، انتقال ثبات، انتقالیزعملها و رها، انتقال ثباتداده

هاي کامپیوتر، زمانبندي و کنترل، سیکل هاي کامپیوتر، دستورالعملها، ثباتسازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه (کدهاي دستورالعمل
هاي شده، واحد پردازش مرکزي (سازمان ثباتنویسیخروجی و وقفه)، کنترل ریز برنامه-ارجاع به حافظه، وروديهاي دستورالعمل، دستورالعمل

هاي جمع، تفریق، هاي حسابی (الگوریتمها)، الگوریتمدهی، انتقال و دستکاري دادههاي آدرسها، روشعمومی، سازمان پشته، قالب دستورالعمل
هاي انتقال، خروجی (واسطه ورودي و خروجی، شیوه-اي)، سازمان ورودي) و آرایهBoothضرب با کدگذاري بوت ( ضرب و تقسیم، معماري حسابی،

)، سازمان حافظه (حافظه اصلی، حافظه کمکی، حافظه IOP)، پردازنده ورودي و خروجی DMAدار، دستیابی مستقیم به حافظه (وقفه اولویت
 تداعیگر، حافظه کش، حافظه مجازي)

 راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:ت) 
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 20           آزمون میانترم                                 
 درصد 50   سال آزمون پایان نیم

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 ملزومات استاندارد کالس درس

 چ) فهرست منابع پیشنهادي:
1. M. Mano, Computer System Architecture, Third Edition, Prentice hall, 1992. 
2. D. A. Patterson and J. L. Hennessey, Computer Organization and Design, Third Edition,  Morgan Kaufmann, 2005. 

 هاي کامپیوترياصول سیستم عنوان درس به فارسی:

  Principles of Computer System  عنوان درس به انگلیسی:
 

 نوع درس و واحد

 نظري  پایه            سازي پیشرفتهبرنامه نیاز: دروس پیش
 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري  
  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  عملی (در صورت نیاز):نوع آموزش تکمیلی 
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شود و به نویسی آنها به زبان ماشین فراهم میافزاري کامپیوترهاي امروزي و طریقه برنامهدر این درس زمینه آشنایی دانشجو با ساختار سخت
سازي توابع مختلف، درایورها و فراخوانی افزار پرداخته خواهد شد. عالوه بر آن، به طوري جزیی به نحوه پیادهبر روي سختنویسی مستقیم برنامه
 هاي متعددي در این زمینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.ها پرداخته خواهد شد و مثالوقفه

 اهداف ویژه:
 دهنده کامپیوترهاي امروزيآشنایی با اجزاي تشکیل )1
 آموزش زبان اسمبلی کامپیوترهاي امروزي )2
 نویسی در سطح زبان ماشینآموزش نحوه کنترل سخت افراز با برنامه )3

 ها: پ) مباحث یا سرفصل

هاي کامپیوتر و انواع آن، مدل فون نیومن)، اعداد و اطالعات در کامپیوتر (اعداد صحیح، ممیز ثابت/شناور، مکمل دو، تاریخچه کامپیوتر (نسل
)، CU( )، واحد کنترلRegisters( ها)، ثباتALU)، واحد محاسبات و منطق(CPUدهنده کامپیوتر (واحد پردازش مرکزي(کاراکترها)، اجزاي تشکیل

اجرا)، آشنایی با مجموعه دستورالعمل  -ها در کامپیوتر، سیکل واکشیهاي دسترسی به آن، ورودي/خروجی، انواع حافظهو گونه )Busگذرگاه (
دهی (بالفصل، مستقیم، غیر مستقیم، نسبی، ضمنی، اندیسی، افزاینده خودکار، کاهنده خودکار)، ، مدهاي آدرسRISCو کامپیوتر  CISCکامپیوتر 

هاي اسمبلی براي یک پردازنده، مثال موزش زبان اسمبلی و انجام تمرین)، آDebugger( زدا) و اشکالAssembler( نویسی اسمبلی، اسمبلربرنامه
 )، زیرروالLoader( ) و بارکنندهLinker( دهندهاي بر کامپایلر، ربطهاي ساده، مقدمهمثال برنامه – if else ،while ،for ،switchسازي توابع پیاده

)Subroutineماکرو، انتقال پارامتر ،( )Parameter Passingها کنند، وقفههاي سطح باال که آن را فراخوانی می)، ارتباط دادن زیرروال با برنامه
)interrupt) سرکشی ،(Polling) و انواع دسترسی به واحدهاي ورودي/خروجی، آشنایی با درایورهاي دستگاه (Device Drivers( 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 20آزمون میانترم                                            
 درصد 30   سال آزمون پایان نیم

 درصد 30      پروژه
 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 ملزومات استاندارد کالس درس
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1. R. Hyde, The art of Assembly Language, No Starch Press, 2010. 
2. N. K. Srinath, 8085 Microprocessor Programming and Interfacing, Prentice Hall, 2005. 

  

 زبان ماشین و اسمبلی عنوان درس به فارسی:

  Machine language and assembly  عنوان درس به انگلیسی:
 

 نوع درس و واحد

 نظري  پایه             هاي کامپیوترياصول سیستم نیاز: دروس پیش
 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 
  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی عملی (در صورت نیاز):نوع آموزش 
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ارتباطی کاربر و برنامه هاي کاربردي با سخت افزار  در این درس دانشجو با مفاهیم و اصول اولیه و پایه اي طراحی سیستم عامل به عنوان الیه 
 آشنا می شود..

 اهداف ویژه:
 آشنایی با سازمان کامپیوتر و جایگاه سیستم عامل )1
 آشنایی با خدمات سیستم عامل )2
 آشنایی با مسائل نظري و الگوریتمی مربوط به طراحی و ساخت یک سیستم عامل نوعی )3

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
و تاریخچه سیستم هاي عامل، سازمان سیستم کامپیوتري، خدمات سیستم عامل، فراخوانی هاي سیستم، تقسیم بندي سیستم  تعریف، اهمیت

عامل از نظر کارکرد شامل سیستم هاي تک کاربره و تک وظیفه اي، سیستم هاي چند وظیفه اي، سیستم هاي اشتراك زمانی، سیستم هاي 
نگ، مدیریت عملیات ورودي/خروجی، مدیریت فرایندها، بخش بحرانی و روش هاي پیاده سازي آن، بن توزیعی و شبکه اي و سیستم هاي بیدر

بست و روشهاي جلوگیري، اجتناب و کشف و ترمیم آن، ارتباطات درون فرایندي، مدیریت پردازنده و روش هاي زمان بندي، مدیریت حافظه، روش 
 زي، مدیریت پرونده هاهاي اخذ، جایدهی و جایگزینی، سازمان حافظه مجا

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 20                                   آزمون میانترم         
 درصد 30   سال آزمون پایان نیم

 درصد 30      پروژه
 

 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 ملزومات استاندارد کالس درس

 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1. P.B. Silberschatz, G. Gavlin, and G. Gange, Operating System Concepts, Addison Wiley, 2009. 
2. A. S. Tanenbaum, Moderm Oprating Systems, Prentice Hall, 2008. 
3. A. S. Tanenbaum and  A. Woodhull, Operating Systems: Design and Implementation, Pearson, 2009. 

  

 هاي عامل اصول سیستم عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Fundamentals of Operating Systems عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه              ساختمان داده ها و الگوریتم ها نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی    نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري  اختیاري

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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م کامپیوتر می پردازد که به انجام امور مرتبط با هوش انسانی نظیر بازي شطرنج، شناسایی طرح، درك گفتار و حل واین درس به جنبه هایی از عل

 .کلیدي نمایش دانایی و استدالل، سیستم هاي خبره و یادگیري استمسئله مربوط می شود. عناوین اصلی مورد بحث مفاهیم 

 اهداف ویژه:

 آشنایی با مفاهیم هوش مصنوعی  )1
 آشنایی با منطق درجه اول به عنوان یک زبان ارائه دانش در عاملهاي مبتنی بر دانش )2
 آشنایی با حل مسائل هوش مصنوعی در محیطهاي غیرقطعی )3

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
هاي هوش مصنوعی، شناخت عامل هاي  هوشمند و ساختار یک عامل هوشمند، فضاي وضعیتها و روشهاي  تاریخچه، کاربرد، اهداف و محدودیت

شناخت مفهوم مکاشفه و ابتکار در حل مسائل هوش مصنوعی، نمایش دانش،  جست و جو، شناخت حل مسائل هوش مصنوعی به شیوه جستجو، 
خبره، مفاهیم شنیدن، دیدن و حرف زدن و یادگیري کامپیوترو آشنایی با مفهوم یادگیري با استفاده از مشاهدات،  مفهوم  هاي نظریه بازي، سیستم

 و  استنتاج و اجرا توسط روبوت ، سیستمهایی پایه گذاري شده بر سودمندي دانش و آگاهی. ادراك روبوت، مفهوم 

 و هدف:ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا 
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 20آزمون میانترم                                            
 درصد 30   سال آزمون پایان نیم

 درصد 30     پروژه
 ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 ملزومات استاندارد کالس درس
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1.  Peter Norvig, Stuart Russell, Artificial Intelligence: A Modern Approach Pearson; 32.41 edition, 2015 

2. P. H. Winston , Artificial Intelligence, Addison Wesley, 1992. 

3. N. C. Rowe, Artificial Intelligence through Prolog, Prentice Hall, 1988. 

4. D. W. Patterson, Introduction toAartificial Intelligence and Expert Systems, Prentice 
Hall, 1990. 

  

 هوش مصنوعی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Artificial Intelligence عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه       ساختمان داده ها و الگوریتمها نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 3 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 

https://www.amazon.com/Peter-Norvig/e/B000AQ4JBU?ref_=dbs_p_pbk_r00_abau_000000
https://www.amazon.com/Stuart-Russell/e/B004MU1XX2?ref_=dbs_p_pbk_r00_abau_000000
http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Patrick+Henry+Winston%22
http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Neil+C.+Rowe%22
http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Dan+W.+Patterson%22
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 هدف کلی:

عالوه بر جنبه هاي کاربردي در این درس   هدف این درس آشنایی دانشجویان با نحوه عملکرد کامپایلر در تبدیل کد برنامه به کد نهایی است.
عملی مباحث  نظري علوم کامپیوتر را در تولید  کامپایلر کامپایلر، دانشجویان با اصول نظري آن نیز آشنا می شوند و در واقع یکی از کاربرد هاي 

 .تجربه خواهند کرد
 اهداف ویژه:

 آشنایی با مفاهیم نظري و عملی کامپایلر )1
 ها سازي آن هاي مختلف پیاده شنایی با اجزاي کامپایلر و تکنیکآ )2
 نویسی کسب مهارت در تولید برنامه بهینه و رفع خطاهاي برنامه )3

 ها: سرفصلپ) مباحث یا 
هاي برنامه نویسی و نقش گرامر در آنها، انواع گرامرها،  آشنایی با کامپایلرها، اجزا آن ها ،  عملکرد و مراحل کامپایل به صورت کلی، ساختار زبان

) ، اتوماتهاي با پایان و نقش آنها در تحلیل گر لغوي، پردازش خطا در تحلیل گر لغوي، تحلیلگر نحوي و Lexical Analyzerتحلیل گر لغوي (
هاي نحوي پایین به باال،  هاي نحوي باال به پایین، تحلیل گر ) ، پردازش خظا در تحلیل گر نحوي، تحلیل گرSyntax Analyzer(انواع آن 

 Semanticها، نحوه تولید کد، کدهاي میانی و انواع آن، نحوه تولید کدهاي میانی ( جدول سمبلساختارهاي داده اي زمان اجرا، ساختار 

Analyzer) آشنایی با کامپایلر کامپایلرها ، (Lex and Yacc.( 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 
 درصد 20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 20آزمون میانترم                                            
 درصد 30   سال آزمون پایان نیم

 درصد 30     پروژه
 براي ارائه: ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز

 ملزومات استاندارد کالس درس
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

1. V. Aho, R. S. and J. D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison Wesley, 2007. 

2. W. Appel and J. Palsberg, Modern Compiler Implementation in Java, Cambridge University Press, 2002.  

Y. Su and  S. Y. Yan, Principles of Compilers: A New Approach to Compiler, Springer, 2011. 
  

 کامپایلر عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Compilers عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  مبانی نظریه محاسبه نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 
 3 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 هدف کلی:

هاي علوم و مهندسی است. بسیاري از مسایل محاسبات علمی شامل جبر خطی عددي و مبانی آنالیز عددي ابزار بسیار مهم در بسیاري از زمینه
-هاي خطی میادفی منجر به دستگاههاي پردازش تصویر و سیگنال، تئوري سیستم و کنترل، آمار و احتمال و فرایندهاي تصکاربردي در زمینه

ها، پیدا کردن بردار و مقادیر ویژه، حل مسایل کمترین مربعات و دیگر ها، حل دستگاههاي مختلف تجزیه انواع ماتریسشوند. در این درس الگوریتم
 شود.تک آنها بحث میها بیان و در پایداري و همگرایی تکهاي محاسباتی مرتبط با ماتریسالگوریتم

 اهداف ویژه:
 هاي خطی.هاي عددي براي حل دستگاهآشنایی با مفاهیم پایداري، همگرایی و کارایی الگوریتم )1
 ها و یا تقریب جواب آنهاهاي عددي براي حل دستگاهها و الگوریتمآشنایی با انواع تجزیه ماتریس )2
 همگرایی آنها.هاي پیدا کردن مقادیر ویژه و بردار ویژه، تحلیل آشنایی با الگوریتم )3

 ها: پ) مباحث یا سرفصل
هاي هاي مفید در سیستمافزارهاي ریاضی، تجزیههاي موثر و نرمها و حالت مساله، الگوریتماعداد ممیز شناور و خطا در محاسبات، پایداري الگوریتم

، و تعمیم این QR، بدون محورگیري و با محورگیري جزیی و کامل و تحلیل پایداري آنها، تبدیالت هاوس هولدر و تجزیه LUخطی شامل تجزیه 
 بدون محورگیري و با محورگیري و روش LUهاي هاي خطی شامل روشهاي عددي براي سیستمهاي غیر مربعی، جوابتجزیه براي ماتریس

QRهاي ژاکوبی و گاوس سایدل، حل هاي متقارن و معین مثبت، الگوریتمعی، الگوریتم چولسکی براي ماتریسهاي معکوس پذیر مرببراي ماتریس
هاي رتبه کامل، حل عددي مسایل مقدار ویژه، براي سیستم QRهاي خطی شامل روش معادالت نرمال، روش مساله کمترین مربعات براي سیستم

الگرانژ، تفاضالت تقسیم شده نیوتن، خطاي درونیابی، درونیابی هرمیت و اسپالین مکعبی و تحلیل  ها شامل درونیابیايدرونیابی توسط چندجمله
هاي نقطه گیري به روش گاوس، روشاي، سیمپسون، انتگرالنیوتن کاتس، روش ذوزنقه گیري عددي شامل روشگیري و انتگرالخطاي آنها، مشتق

 میانی، رامبرگ و تحلیل خطاي آنها.

 دهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبر
 .سال میمناسب در طول ن يها نیحل تمر يها کالس يدرس و برگزار یدر جلسات اصل میمفاه سیتدر

 ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي): 
 درصد 50سال آزمون پایان نیم  درصد 20ترم      آزمون میان        درصد 20 سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 ملزومات استاندارد کالس درس   ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:
 چ) فهرست منابع پیشنهادي:

 .1390داتا، جبر خطی عددي و کاربردها ، ترجمه : ف.  توتونیان،، جلد اول، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ب. ن.   .1
هاي عددي در جبر خطی با تاکید بر حل مساله، چاپ اول ، انتشارات علوم و خضرلو، روشت. الهویرانلو، م.  خضرلو و س.   .2

 .1387تحقیقات ، 
3. L. N. Trefethen and D. Bau, Numerical Linear Algebra, Third  Edition, SIAM, 1997. 

 

  

 محاسبات علمی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Scientific Computing عنوان درس به انگلیسی:
 نظري  پایه  جبر خطی نیاز: دروس پیش

 عملی   تخصصی   نیاز: همدروس 
 4 تعداد واحد:

 
 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 هدف کلی: 

 دهد. در احتمال است که متغیرهاي تصادفی چند متغیره گسسته و پیوسته رامورد بررسی کامل قرار میاین درس دومین درس پایه اي 

 اهداف ویژه:

  احتمالی حدي قضایاي و تصادفی متغیرهاي از هاي شرطی، توزیع توابعی توزیع ،وستهییره گسسته و پغبا متغیرهاي تصادفی چتد متآشنایی 

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8: (ها پ) مباحث یا سرفصل
 پیوسته تصادفی متغیرهاي ها، اي جمله چند توزیع و متغیره چند گسسته تصادفی متغیرهاي متغیره، چند تصادفی توام: متغیرهاي هاي زیعتو -

 شوارتز-کشی نامساوي و همبستگی ضریب کوواریانس، متغیره، دو نرمال توزیع و متغیره چند

 امید شامل آن کاربردهاي و شرطی ریاضی امید شرطی، توزیعهاي کاربرد پیوسته، شرطی توزیعهاي گسسته، شرطی شرطی: توزیعهاي هاي توزیع -

 مستقل تصادفی متغیرهاي شرطی، واریانس بینی، پیش و کل

 روش ،t , F هاي توزیع متغیره)، چند یا (دو متغیرها تغییر روش توزیع، تابع تصادفی:  روش متغیرهاي تصادفی: تبدیل متغیرهاي از توابعی وزیعت -

 توابع  و میانه نمونه، برد توزیع تابع ترتیبی، آماره چند یا دو توأم توزیع تابع ترتیبی، آماره یک توزیع تابع ترتیبی، هاي گشتاور. آماره مولد تابع

 دیگر

 در همگرایی احتمال، در همگرایی دوم، درجه از میانگین در همگرایی پیوستگی، قضییه و خاص شرایط شامل توزیع در همگراییحدي:  قضایاي -

 دلتا روش و مرکزي حد قضیه ، خینچین قضیه و بزرگ اعداد ضعیف قانون اسالتسکی، قضیه ها، همگرایی بین روابط توزیع،

 محتوا و هدف: ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با

 هاي معتبر دنیا   دانشگاه استفاده از مسایل و مراجع متفاوت در

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)
 درصد 50  سال  هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 50     سال آزمون پایان نیم

 ویدئو پرژکتور  ، تخته سیاه، وایت بوردج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه: 

 )مورد را ذکر نمایید 5تا  3چ) فهرست منابع پیشنهادي: (
 اول، چاپ دوم، جلد ها، توزیع نظریه و احتمال با آشنایی ع. کرمانی، س. ن. ا. ا. کرمانی، س. م. ص. الوندي، ا. پارسیان، ع. ب. حقیقی،  .۱

 پارسیان.  علمی . انتشارات1393
 مشهد. فردوسی دانشگاه انتشارات ، 1380 اول چاپ شاهکار، ترجمه احتمال، سعید، قهرمانی، .۲
 بهایی. شیخ انتشارات ، 1389 دوم چاپ هشتم، ویرایش همدانی، علی-پارسیان احمد ترجمه احتمال، مبانی ش، راس،  .۳

 
 
 

 

 2 احتمال عنوان درس به فارسی:

 واحد نوع درس و Probability II عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1احتمال  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز: همدروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  پایان رساله / 64 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 هدف کلی: 

در این درس چکیده اي از روش هاي آماري مورد استفاده در استنباط آماري که در درس هاي پیشرفته تر به صورت مبسوط تدریس می 
شوند به دانشجو به صورت ساده و مقدماتی آموزش داده می شود. این درس براي دانشجویان رشته هاي علوم کامپیوتر و ریاضیات و 

خالصه و مفید بودن مطالب آموزشی اهمیت فراوان دارد. همچنین دانشجویان رشته آمار را با کلیتی از روش هاي آماري کاربردها از نظر 
 .کند مورد استفاده به صورتی ساده و دلچسب آشنا ساخته و وي را براي پذیرش مباحث پایه اي این مطالب آماده می

 اهداف ویژه:

اساسی شامل فاصله اطمینان و آزمون فرض ها، مباحث ابتدایی تحلیل واریانس و رگرسیون و مباحث مقدماتی آشنایی با روش هاي استنباط آماري 
 استنباط ناپارامتري

 : ها پ) مباحث یا سرفصل
 آماري استنباط اي، نمونه هاي توزیع مرکزي، حد قضیه و اي نمونه میانگین توزیع تصادفی، نمونه –
 بزرگ هاي نمونه اندازه با اطمینان فاصله اي، فاصله برآورد اي،  نقطه نامعلوم: برآوردیابی پارامترهاي برآوردیابی هاي روش –
 روش و دوطرفـه  هـاي  فرض آزمون طرفه، یک هاي فرض آزمون ساده، هاي فرض آزمون ها: فرض آزمون با مفاهیم مقدماتی آشنایی –

میـانگین،   دو مـورد  در استنباط بزرگ، هاي نمونه اندازه با نسبت و میانگین آزمون نرمال، جمعیت واریانس آزمون نسبت درستنمایی،
طرفـه،   یـک  واریـانس  تحلیـل  بـزرگ،  هـاي  نمونـه  انـدازه  بـا  جمعیت دو نسبت و میانگین آزمون مشاهدات، جفت مورد در استنباط

 برازشی نیکویی آزمون همبستگی، ضریب و ساده خطی رگرسیون
 ساده ناپارامتري هاي آزمون همگنی، و استقالل :توافقی هاي جدول –

استفاده از فرایند آموزشی داراي ساخت و از پیش تعیین شده همراه با ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف: 

 ایجاد انگیزه 

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)
 درصد 50     سال درصد  آزمون پایان نیم 50  سال  هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 ملزومات استاندارد کالس درس و سایت کامپیوتري ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه: 

 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 
  1383 رضوي قدس آستان شانزدهم، چاپ مقدماتی، احتمال و آمار جواد، بهبودیان، -1
 1388 اصفهان، صنعتی دانشگاه نشر مرکز چهارم، چاپ دوم، مهندسی،ویرایش و علوم دانشجویان براي آمار و احتمال مبانی احمد، پارسیان، -2
 1382.تهران دانشگاه انتشارات پزشک، حمید -ایزددوستدار نوروز ترجمه آماري، استنباط و احتمال آ، .ل تنیس، و،.ر هاگ، -3

4- R Lyman Ott, Michael T Longnecker  (2015) . An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis (7P

th
P 

edition, ISBN: 9781305269477). 
 

 
  

 روش هاي آماري عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Statistical Methods عنوان درس به انگلیسی:

 نظري   پایه 1احتمال  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز): 

 



 128/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 این درس اولین درس پایه اي استنباط به شیوه پارامتري از جنبه برآوردیابی نقطه اي است. 
 اهداف ویژه:

ش آشنایی با اصول و روش هاي مختلف برآوردیابی نقطه اي پارامتري، شامل روش هاي گشتاوري، درستنمایی ماکزیمم، حداقل مربعات و همچنین رو
 کامل بودن شامل برآوردگرهاي نااریب با کمترین واریانسهاي برآوردیابی مبتنی بر بسندگی و 

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8( :ها پ) مباحث یا سرفصل
ایی، مقدمات استنباط پارامتري: تعریف استنباط و استنباط پارامتري، انواع استنباط پارامتري، نمونه و آماره، تعریـف درسـتنمایی، اصـل درسـتنم     -

 بسندگی و بسندگی مینیمال، 
 زیمم درستنماییهاي حل مساله ماکزیمم درستنمایی، پایایی و توزیع حدي براوردگر ماک براورد ماکزیمم درستنمایی: انواع حالت -
هاي نمایی، براوردگرهاي نااریب با کمترین واریانس، نامساوي کرامـر   قضایاي اساسی کالسیک: کامل بودن، قضیه بهادر، قضیه باسو، خانواده توزیع -

 رائو
 

 براي حل عددي مسایل  Rاستفاده از نرم افزار  ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 50   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد 50     سال نیمآزمون پایان 

 ویدئو پرژکتور  ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 )مورد را ذکر نمایید 5تا  3( :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
 
 اصفهان صنعتی دانشگاه نشر مرکز ناشر ، 1389 اول، چاپ سوم، ویرایش پارسیان، احمد تالیف :ریاضی آمار مبانی .1
 1379 فردوسی مشهد، دانشگاه ناشر مشکانی، علی ترجمه آمار، و احتمال بر اي مقدمه س، .د بوسز، آ، .ف بیل، گري ،.م .آ مود، .2
 
 
 
 
 

 
  

 1 آمار ریاضی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Mathematical Statistics I عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  2 احتمال نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   - نیاز: همدروس 

 3 واحد:تعداد 
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  پایان / رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 129/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 . است فرض آزمون و اي فاصله برآوردیابی جنبه از پارامتري شیوه به استنباط اي پایه درس دومین درس این

 اهداف ویژه:

شامل پرتوان ترین آزمون ها، پرتوان ترین و همچنین روش هاي آزمون فرض ف برآوردیابی فاصله اي پارامتري آشنایی با اصول و روش هاي مختل
 آزمون هاي یکنواخت و آزمون هاي نسبت درستنمایی

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8( :ها پ) مباحث یا سرفصل
 فاصله  گسسته، هاي توزیع پارامترهاي اطمینان فواصل براي عمومی روش دوم راهکار عمومی، و محوري کمیت هاي روش:  اي فاصله برآورد -

 نواحی درستنمایی، ماکزیمم براوردگر مجانبی توزیع براساس بخصوص مجانبی اطمینان فواصل اطمینان، فاصله کوتاهترین برابر، بادمهاي اطمینان
 اطمینان نواحی روي از پارامترها از توابعی اطمینان فواصل اطمینان،

درستنمایی،  آماره مجانبی توزیع درستنمایی، نسبت آزمون توان، تابع مرکب، و ساده فرض آزمون، خطاهاي مفاهیم، و تعاریف:  ها فرض آزمون -
 مفاهیم، و تعاریف:  یکنواخت  هاي آزمون ترین پرتوان و آزمونها مقدار، پرتوانترین پی براساس مختلف راهکارهاي و زمان هم هاي فرض آزمون
 یکنواخت. آزمون پرتوانترین آزمون، ترین پرتوان

 

 براي حل عددي مسایل  Rاستفاده از نرم افزار  و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبردهاي تدریس 

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 50   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد 50     سال نیمآزمون پایان 

 ویدئو پرژکتور  ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 )مورد را ذکر نمایید 5تا  3( :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
 
 اصفهان صنعتی دانشگاه نشر مرکز ناشر ، 1389 اول، چاپ سوم، ویرایش پارسیان، احمد تالیف :ریاضی آمار مبانی .1
 1379 فردوسی مشهد، دانشگاه ناشر مشکانی، علی ترجمه آمار، و احتمال بر اي مقدمه س، .د بوسز، آ، .ف بیل، گري ،.م .آ مود، .2
 
 
 
 
 

 
  

 2 آمار ریاضی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد  Mathematical Statistics II عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1 ریاضی آمار نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  پایان / رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 130/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 شود.  می تدریس تصادفی فرایندهاي نظري و اي پایه اصول درس این در 

 اهداف ویژه:

 میرود انتظار عالوه .  بهمی باشد مقدماتی  حد در آنها مهم خواص و ها مؤلفه تصادفی، فرآیندهاي انواع بادانشجویان  آشنائی درس این هدف

 .نمایند کسب را الزم آشنائی مارکف زنجیرهاي نظیر پرکاربرد و مقدماتی فرآیندهاي برخی سازي شبیه و پارامترها برآورد در دانشجویان

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8: (ها سرفصلپ) مباحث یا 
 مرگ، و زاد زنجیرهاي جذب، احتمالهاي بازگشتی، و گذرا وضعیتهاي انتقال، ماتریس اصابت، زمانهاي اولیه، توزیع انتقال، مارکف:  تابع زنجیرهاي -

 بازیکن بحث مسأله مکان، فضاي تجزیه بندي، صف و اي شاخه زنجیرهاي

 تعداد متوسط پوچ، بازگشتی و مثبت بازگشتی وضعیتهاي نشدنی، ساده زنجیرهاي زادومرگ، زنجیر ایستا، توزیعهاي ایستا: خواص توزیعهاي -

 ایستا توزیع برآورد وضعیت، تغییر ماتریس برآورد کارلو، مونت روشهاي به اي اشاره بازگشتی، وضعیت یک از مالقات دفعات

 صف بندي و مرگ و زاد فرآیندهاي در محض جهشی فرآیندهاي کاربردهاي محض، شیجه فرآیندهاي : خواص مارکف محض جهشی فرآیندهاي -

 و همگن نا و همگن پواسن فرایند ورود.، بین زمانهاي ورود، زمانهاي نمائی، توزیع با ارتباط فرآیند، ویژگیهاي فرآیند، پواسن:  معرفی فرآیندهاي -
 پواسن فرایند دیگر انواع

 براونی حرکت جمله از آنها از برخی بررسی و پیوسته زمان مارکف فرایند -

  ها ي متفاوت   هاي واقعی  در مراجع و کتاب مطرح کردن مثالت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف: 

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)
 درصد 50     سال آزمون پایان نیم  درصد 50  سال  هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 ویدئو پرژکتور  ، تخته سیاه، وایت بوردج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه: 

 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 
 

11.  Pierre Bremaud Markov Chains, Gibbs fields, Monte Carlo Simulation and Queues, Springer, New 
York, 1999. 

12.   N. Bhat, K. Miller, Elements of Applied Stochastic Processes, 3rd ed., John Wiley and Sons, 2002. 
13.  P. G. Hoel, S. C. Port, and C. J. Stone, Introduction to Stochastic Processes, Houghton Mifflin 

Company, 1972. 
14.  S. Karlin, H. M. Taylor, An Introduction to Stochastic Modeling, Academic,Press, 

1994. 
15. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, 2014. 

 
 

 1فرآیندهاي تصادفی  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Stochastic Processes I عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1احتمال  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  پایان رساله / 48 تعداد ساعت:

موارد دیگر: می تواند بنا به نظر استاد با پروژه  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
 جایگزین شود 

 



 131/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 اي  وطبقه ساده تصادفی گیري نمونه هاي روش طراحی ، متناهی جوامع براي آماري استنباط گیري، آمار شناسی روش فرآیند با آشنایی

 اهداف ویژه:

خطاهاي نمونه گیري و غیر نمونـه گیـري شـیوه هـاي     ،آشنایی با نه اي و براورد پارامترهاي جامعهآشنا کردن دانشجویان با طراحی آمارگیري هاي نمو
  آنکاهش 

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8( :ها پ) مباحث یا سرفصل
 احتماالتی غیر و) جامعه زیر در برآورد وارون، گیري نمونه بازصید، و صید( احتماالتی خاص گیري نمونه هاي گیري، شیوه نمونه اولیه مفاهیم -

 ...)  و ثابت خط ضمنی، برفی، گلوله(
 فواصل برآوردگرها، واریانس برآورد و محاسبه  نسبت، و کل مجموع میانگین، برآورد جایگذاري، بدون و جایگذاري با ساده تصادفی گیري نمونه -

 .اطمینان
 جایگذاري بدون و جایگذاري با متغیر احتمال با گیري نمونه -
 ساده تصادفی گیري نمونه با مقایسه برآوردگرها، واریانس برآورد و محاسبه پارامترها، برآورد بندي، طبقه با گیري نمونه -
 تخصیص متناسب، تخصیص( بندي طبقه با گیري نمونه در نمونه تخصیص و نمونه حجم برآورد ساده، تصادفی گیري نمونه در نمونه حجم برآورد -

 ). نیمن تخصیص خاص طور به و بهینه
 

  پروژه محور محتوا و هدف: ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 50   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد 50     سال نیمآزمون پایان 

 ویدئو پرژکتور  ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 

  :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
  .، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1384گیري و کاربردهاي آن، چاپ سوم، عمیدي، علی، نظریه نمونه  -1
انتشارات ، 1384بزرگ نیا، ، چاپ چهارم  مقدمه اي بر بررسی نمونه اي، ترجمه ناصر رضا ارقامی، ناهید سنجري فارسی پور، ابوالقاسم - -2

 .دانشگاه فردوسی مشهد
 
 
 
 

 1 گیري نمونه روشهاي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Sampling methods I عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  آماري هاي روش نیاز: دروس پیش

 عملی   تخصصی  - نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري                

  نامه  پایان / رساله 48 تعداد ساعت:

موارد دیگر: می تواند بنا به نظر استاد با  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
 پروژه جایگزین شود 

 



 132/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 1ادامه مباحث روش هاي نمونه گیري 

 اهداف ویژه:

  گیري نمونه طرح در کمکی متغیرهاي گیري بکار توانایی و تر پیچیده گیري نمونه طرحهاي با آشنایی
 )ذکر نماییدمورد را  12تا  8( :ها پ) مباحث یا سرفصل

 .برآوردگرها واریانس برآورد و محاسبه جامعه، پارامترهاي برآورد اي، مرحله دو و اي مرحله یک اي خوشه گیري نمونه -
 گیري نمونه برآوردگرها، واریانس برآورد جامعه، پارامترهاي برآورد ،خطی روند با جامعه در شده صالحا دوري، خطی، سیستماتیک گیري نمونه -

 .چندگانه تصادفی شروع با سیستماتیک
بندي و طبقه  طبقه داخل اي خوشه گیري نمونه خوشه، سایز با متناسب متغیر احتمال با اي خوشه گیري نمونه: ترکیبی گیري نمونه هاي شیوه -

 بندي داخل خوشه اي 
 گیري نمونه راس، هارتلی برآوردگر خطا، مربعات مجموع تقریب و محاسبه اریبی، تقریب و محاسبه ،رگرسیونی و ضربی نسبتی، برآوردگرهاي -

 . مضاعف
 

 پروژه محور ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 50   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد 50     سال نیمآزمون پایان 

 ویدئو پرژکتور  نیاز براي ارائه:ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد 

  :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
 

  .، مرکز نشر دانشگاهی، تهران 1384عمیدي، علی، نظریه نمونه گیري و کاربردهاي آن، چاپ سوم،  .1
انتشارات دانشگاه ، 1384بزرگ نیا، ، چاپ چهارم  مقدمه اي بر بررسی نمونه اي، ترجمه ناصر رضا ارقامی، ناهید سنجري فارسی پور، ابوالقاسم  .2

 1379.فردوسی مشهد
 
 
 
 

 
 

 

 2 گیري نمونه روشهاي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Sampling methods II عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1 گیري نمونه روشهاي نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  پایان / رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 133/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

آمار حیاتی بسیار کاربرد این درس در حوزه روش هاي استنباط پارامتري و درسی بسیار کاربردي است که بخصوص در اقتصادسنجی، علوم کامپیوتر و 
 دارد.

 اهداف ویژه:

 میشود معرفی چندگانه و ساده خطی رگرسیون قالب در خطی مدلهاي اي پایه و اساسی مفاهیم درس این در

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8( :ها پ) مباحث یا سرفصل
هاي رگرسیونی،  برآوردنقطه اي میانگین شرطی متغیر پاسخ، رگرسیون خطی با یک متغیر پیشگو: روابط بین متغیرها، نمودار پراکنش، مدل  –

 مانده ها، برآورد واریانس جمله خطا، روش ماکزیمم درستنمایی، رگرسیون گذرنده از مبدا (بدون عرض از مبدا)
اط در باره شیب خط استنباط در مدل هاي رگرسیونی خطی با یک متغیر پیشگو: استنباط درباره عرض از مبدا و شیب خط رگرسیونی، استنب –

رگرسیونی برازش شده بدون عرض از مبدا، فاصله اطمینان براي میانگین متغیر پاسخ، فاصله پیش بینی براي یک مقدار جدید متغیر پاسخ، 
 استنباط درباره واریانس خطاها، تحلیل واریانس، آزمون خطی کلی، تحلیل همبستگی

مشاهدات  ساده: بررسی صحت فرضهاي مدل رگرسیون خطی، بررسی نموداري مانده ها،روش هاي تشخیصی و عیب یابی مدل رگرسیون خطی  –
دورافتاده، آزمون هاي فرض بر اساس مانده ها، آزمون عدم برازش مدل خطی (آزمون فرض خطی بودن)، معیارهاي توصیفی، تبدیالت ثابت سازي 

 واریانس خطاها
عات پارامترهاي مدل رگرسیون خطی با دو متغیر پیشگو، بیان مدل رگرسیون خطی مدل هاي رگرسیونی خطی چندگانه: برآورد حداقل مرب –

چندگانه با نماد ماتریسی، استنباط در خصوص پارامترهاي مدل رگرسیون خطی چندگانه، تحلیل واریانس در رگرسیون خطی چندگانه، آزمون 
مدل ی سنجش کیفیت برازش مدل هاي رگرسیونی چندگانه، فرض خطی کلی، عیب یابی در مدل رگرسیون خطی چندگانه، معیارهاي توصیف

 رگرسیون چند جمله اي، مدل رگرسیون با اثرات متقابل
 گام به گام رگرسیون پسرو)، و پیشرو هاي تحلیل همبستگی: همبستگی هاي جزیی، روش هاي کالسیک انتخاب متغیرها (روش –

 

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:
 . میگیرد صورت آماري نرم افزار یک حداقل با محاسبات و ارائه قسمت هر براي عددي مثالهاي درس این در

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد50     سال نیمآزمون پایان   درصد 50   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 ، ویدئو پرژکتورتخته سیاه، وایت بورد ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

  :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
 پارسیان. انتشارات علمی . Rخطی با رگرسیون تحلیل )1397( زمانی، حسین. و پارسیان، احمد امینی، مرتضی، افتخاري مهابادي، سمانه، -1

D. C. Montgomery, E. A. Peck and G. G. Vining, Introduction to Linear Regression Analysis, third Ed. John Wiley, 2001. 

 1رگرسیون  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Regression I عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  جبرخطی-روش هاي آماري نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  / پایان رساله 48 ساعت:تعداد 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 134/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 ،"اي نمونـه  یـک  " و روشهاي مفاهیم کرد.  خواهد هستند تمرکز مناسب ها داده تحلیل و تجزیه براي که ناپارامتري استاندارد روشهاي بر درس این
 و اسـتقالل  وجـود  عدم براي آزمونهایی شد.  داده خواهند پوشش "راهه دو آزمونهاي " و "راهه یک آزمونهاي ،"جفتی هاي نمونه" ،" اي نمونه دو"

  .می شود پرهیز پیچیده و طوالنی هاي اثبات ارایه از و شود داشته می نگه حداقل ها در اثبات  گرفت. خواهند قرار بحث مورد برازش نیکویی
 اهداف ویژه:

  کند.  استفاده ناپارامتري روشهاي از شده داده آماري مسأله یک حل یک براي تا ساخت خواهد قادر دانشجو را درس این مفاهیم

 : ها پ) مباحث یا سرفصل
 بـراي  اطمینـان  هـاي  برآورد فاصـله  -ترتیبی هاي آماره مجانبی توزیع -ترتیبی هاي آماره -ناپارامتري روشهاي قوت نقاط و ضعف نقاط مقدمه : –

 .پوششها -توزیعها براي تحمل هاي فاصله -جامعه چندکهاي
 .گردشها بر آزمونهاي مبتنی -ویلکاکسون آزمون -عالمت آزمون -چندکها دیگر و میانه درباره آزمون اي:  نمونه یک آزمونهاي –
 .ویتنی من آزمون -آزمون میانه -اسمیرنوف -کلموگروف اي نمونه دو آزمون -ولفوویتز -لدوا گردش آزمون اي:  نمونه دو آزمونهاي –
 نمار مک آزمون فریدمن، آزمونهاي آزمون k براي کاي مربع آزمون -والیس -کروسکال راهه یک واریانس آنالیز آزمون :  اي نمونه k -نسبت –
 ضـریب  -کنـدال  همبستگی اسپیرمن، ضریب همبستگی ضریب -جامعه دو پیوند معیارهاي متغیري : تعریف دو هاي نمونه براي پیوند معیارهاي –

 ها بخت نسبت ، المدا همبستگی
 آنتروپی بر مبتنی برازش هاي نیکویی آزمون ویلک،-شاپیرو میزز، وان-کرامر اسمیرنف،-کالموگورف هاي آزمون :برازش نیکویی هاي آزمون –
 استرپ بوت هاي روش و جایگشتی هاي آزمون ناپارامتري، رگرسیون :ویژه مباحث به اشاره –

استفاده از فرایند آموزشی داراي ساخت و از پیش تعیین شده منطبق بر طرح ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف: 

 پیچیده واستفاده موردي از نرم افزارهاي مرتبط و طوالنی  هاي اثبات ارایهدرس ، پرهیزاز

 : راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)ث) 
 درصد 50  سال  هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 درصد 50     سال آزمون پایان نیم

 امکانات استاندارد کالس درسی و سایت کامپیوترج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:  

 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 
  1385 شیراز دانشگاه چاپ بهبودیان جواد دکتر ، ناپارامتري آمار -1

 
2. P. Spreat and N. C. Smeeton, Applied Nonparametric Statistical Methods, 3rd Edition, 2001. 
3. M. Hollander and D. A. Wolfe, Nonparametric Statistical Methods, 1999. 

4. J. D. Gibbons, S. Chakraborti, Nonparametric Statistical Inference, 4th Edition, 
2003. 

  

  

 هاي ناپارامتري روش عنوان درس به فارسی:

 Nonparametric Methods عنوان درس به انگلیسی:
 

 نوع درس و واحد

 نظري  پایه  2احتمال  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 135/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 بینی پیش در ها شیوه شود.  این می استفاده زمانی هاي داده به زمانی سري هاي مدل برازش براي تصادفی فرایندهاي نظري اصول از درس این در

 دارد اي گسترده کاربرد مالی بازارهاي به مربوط هاي

 اهداف ویژه:

 آنها مهم ویژگیهاي و ARMA مدلهاي نظیر زمانی سریهاي از پرکاربرد انواع تشخیص و  کاربردي و نظري بصورت زمانی هاي سري مفهوم آشنایی با 
 .نمایند کسب را الزم آشنائی مهم زمانی سریهاي برخی سازي شبیه و بندي مدل در دانشجویان رود می انتظار عالوه باشند.  به

 
 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8: (ها پ) مباحث یا سرفصل

 آنها، عملگرهاي حذف و برآورد روشهاي و فصلی مؤلفه و روند داراي هاي ، مدلزمانی هاي سري تحلیل اهداف ، زمانی هاي سري از هایی مثال -

 کردن  تفاضلی و پسرو

 ،نمونه اي همبستگی خود و کوواریانس خود توابع جزیی، خودهمبستگی خودهمبستگی، کوواریانس، خود تابع مانند اولیه تعاریف  ایستا مدلهاي -
  يوارونپذیر و بودن نرمال و تصادفی براي گوناگون آزمونهاي

 و کوواریانس خود توابع و میانگین کالس ،معرفیتصادفی متغیرهاي هاي دنباله   ARMA سببی مدلهاي ، خطی مدلهاي ) ازcausal( آوردبر -
 اولیه برآوردهاي از استفاده با ARMA ایستا، مدلهاي مدلهاي همبستگی خود

  والد تجزیه ، نوآورها و لوینسون -داربین الگوریتمهاي از استفاده با ایستا زمانی سریهاي هاي مدل بینی پیش -

  بینی آنها پیشو بررسی  SARMA هاي  مدل -

 پروژه محور ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)
 درصد 50     سال آزمون پایان نیم   درصد 50  سال  هاي کالسی در طول نیم فعالیت

 ویدئو پرژکتور، وایت بوردتخته سیاه، ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:  

 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 
 

1. P. J. Brockwell, and R. A. Davis, Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd edition, Springer-Verlag, 
2002. 

2. J. D. Cryer, and K. S. Chan, Time Series Analysis: With Applications in R, 2nd Ed., Springer, 2011. 
3. C. Chatfield, The Analysis of Time Series: An Introduction, 6th edition, London, Chapman and Hall, 1996.  

( زمانی سریهاي تحلیل بر اي : مقدمه ترجمه ) 

4. R. H. Shumway, D. S. Stoffer, Time Series Analysis and Its Applications: With R 
Examples, 2nd Ed., Springer, 2006. 
 

  

 1هاي زمانی  سري عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Time Series I عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1فرایندهاي تصادفی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري  

  نامه  پایان رساله / 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 136/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 از یـک  هـر  با متناسب ها شوند. همچنین روش تحلیل داده ها معرفی و مقایسه می اي و ملزومات آن هاي پایه در این درس برخی طرح
 .شود می داده پوشش ها طرح این

 اهداف ویژه:

 بـا  متناسب ها تحلیل داده روش شوند.  می داده پوشش عامل یا چندیک با هایی آزمایش براي و معرفی اي پایه هاي طرح برخی درس این در
 .شوند می معرفی خطی هاي مدل قالب در ها طرح این  شود. می داده پوشش نیز ها طرح این از یک هر
 زیر موارد شامل طرح، که با متناسب خطی هاي مدل اساس بر ها آن اجراي از حاصل هاي داده تحلیل روش ها طرح این از یک هر معرفی با

 :شود می داده پوشش است،
 و ها مقابله فرض پارامترها، آزمون مدل، پارامترهاي مربعات حداقل برآوردگرهاي واریانس، آنالیز جدول و دوم هاي توان مجموع طرح، دلم

 .زوجی هاي آزمون
  :ها پ) مباحث یا سرفصل

 هاي مختلف ها در زمینه ها، کاربرد طراحی و تحلیل آزمایش مبانی و مفاهیم  اصولی طرح آزمایش –
 اي ساده شامل آزمون فرض مقایسه میانگین و واریانس یک جامعه و چندجامعه و مقایسات زوجی آزمایشات مقایسه –
 عاملی طرح تک –
 هاي ناکامل متعادل بندي تصادفی، طرح مربع التین و مربع التین یونانی، طرح بلوك بلوكطرح  –
 هاي عاملی بندي در طرح هاي عاملی، بلوك هاي دو یا چندعاملی، تعیین حجم نمونه در طرح طرح –

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:--

  Design- Expertیا  R  ،SASفزارهايا محور و استفاده از یکی از نرم پروژه

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 60   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد 40     سال نیمآزمون پایان 

 و آزمایشگاه کامپیوتر ویدئو پرژکتور  ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 

  :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
1- D. C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 9th Ed., John Wiley, 2017. 

 
 

 
 

 

 1ها  طرح آزمایش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Design of experiments I عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1رگرسیون  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

          3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  / پایان رساله    48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 137/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 شود. هاي یک تدریس می آزمایشدر این درس ادامه مطالب مربوط به درس طرح 

 اهداف ویژه:

 هاي طرح در ها این آزمایش از یک هر با متناسب ها داده تحلیل و ساخت روش و معرفی عامل یک از بیش با تر ی پیچیدهآزمایش هاي با طرح درس این در

 با خطی هاي مدل قالب در ها آزمایش این شوند. معرفی میهاي با هدف غربالگري و کسري  . همچنین طرحشود می داده پوشش بلوکی و تصادفی کامالً

 .شوند می معرفی تصادفی ثابت و اثرات

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8( :ها پ) مباحث یا سرفصل

2هاي عاملی  طرح –
𝑘𝑘

 بدون تکرار و با تکرار  

2هاي عاملی  بندي در طرح بلوك –
𝑘𝑘

  

2 هايهاي عاملی مخلوط کردن با بلوك در طرح طرح –
𝑘𝑘

 

2 هاي عاملی  مخلوط شدن جزیی و کامل در طرح –
𝑘𝑘

  

2هاي عاملی کسري   طرح –
𝑘𝑘

 

3هاي عاملی طرح –
𝑘𝑘

 

3 هايهاي عاملی مخلوط کردن با بلوك در طرح طرح –
𝑘𝑘

 

3هاي عاملی کسري   طرح –
𝑘𝑘

 
 هاي خرد شده هاي عاملی  کرت طرح –
 اي هاي آشیانه طرح –
 تحلیل کواریانس –
 هاي رویه پاسخ طرح –

 تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:ت) راهبردهاي 

  Design- Expertیا  R  ،SASهايافزار نرمیکی از استفاده از محور و  پروژه

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 60   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد 40     سال نیمآزمون پایان 

 و آزمایشگاه کامپیوتر ویدئو پرژکتور  نیاز براي ارائه:ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد 

 :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
 D. C. Montgomery, Design and Analysis of Experiments, 9th Ed., John Wiley, 2017. 

 
 

 2ها  طرح آزمایش عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Design of experiments  II عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1ها  طرح آزمایش نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

          3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  / پایان رساله    48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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 هدف کلی: 

 بندي تدریس می شود.  بندي و خوشه در این درس روش هاي چندمتغیره آماري شامل توزیع هاي چندمتغیره و روش هاي طبقه

 اهداف ویژه:

استنباط براساس توزیع نرمال بندي بر اساس داده هاي چند متغیره و  بندي و خوشه آشنایی با توزیع هاي چند متغیره، یادگیري شیوه هاي طبقه
 چندمتغیره

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8( :ها پ) مباحث یا سرفصل
 و درستنمایی تابع: متغیره چند نرمال خطی، توزیع جبر مقدمات متغیره، چند تصادفی متغیرهاي: متغیره چند مفاهیم با آشنایی -

  متغیره چند خطی رگرسیون مدل،  میانگین بردارهاي خصوص در درستنمایی، استنباط حداکثر برآوردگرهاي
  اصلی هاي مولفه تحلیل -
 دوم درجه و خطی ممیزي تحلیل: بندي طبقه و ممیزي -
  مراتبی سلسله بندي خوشه و میانه-K میانگین،-K روش: بندي خوشه -
کانونی،  هاي همبستگی ویشارت، تحلیل عاملی، توزیع یک یا چند مورد از موارد زیر: تحلیل: آماري متغیره چند هاي روش در مطالب سایر -

  بعدي چند بندي مقیاس
 

  Rاستفاده از نرم افزار  ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 50   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد 50     سال نیمآزمون پایان 

 ویدئو پرژکتور  تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:ج) ملزومات، 

 

  :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
 

 دانشگاه ، نیرومند دکتر حسینعلی ترجمه _ ویچرن . دبلیو دین و جانسون . ریچاردآ تالیف ، کاربردي متغیره چند آماري تحلیل -1

 .مشهد فردوسی

2- Izenman, A. J. (2008). Modern multivariate statistical techniques. Regression, classification and 
manifold learning, 10, 978-0. 

 
 
 

 آماري متغیره چند تحلیل عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Statistical multivariate analysis عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  2 آمارریاضی نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  پایان / رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: پروژه  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 139/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

استنباط پارامتري و ناپارامتري براي جداول توافقی و مدل هاي خطی براي داده هاي در این درس روش هاي تحلیل داده هاي رسته اي، روش هاي 
 رسته اي تدریس می شود.

 اهداف ویژه:

 نمونه هاي براي دقیق آزمونهاي دو، خی آزمونهاي شامل سنتی آماري روشهاي از استفاده توانایی رسته اي،  داده هاي تحلیل در مهارت کسب و آشنایی

 رگرسـیون  شـامل  یافتـه  تعمـیم  خطـی  مـدلهاي  بـرازش  نیکـویی  بررسی و کاربرد توانایی رسته اي،  داده هاي براي آنها تعبیر و اندازه پیوند و کوچک

 . پواسن خطی، رگرسیون لگ مدلهاي لوژستیک،

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8( :ها پ) مباحث یا سرفصل
 گسسته  داده هاي براي گیري نمونه طرحهاي و توزیعها :مرورکلی –
نمـره و نسـبت   ،  روش هاي استنباط آماري شامل آزمون فرض و ساختن فاصله اطمینـان بـراي پارامترهـاي توزیـع هـاي گسسـته،  روش والـد        –

 درستنمایی
 بختها، نسبت ها،نسبت تفاضل توافقی همچون جدولهاي در رفته کار به مفاهیم و تعاریف بررسی و باالتر و طرفه سه دوطرفه، توافقی جداول توصیف –

 . .و. دلتا روش و ساختاري تحلیل صفر چگونگی کوچک، هاي نمونه براي دقیق استنباط استقالل، آزمون
 برازش براي این مدلها. نیکویی ارزیابی روشهاي و یافته و روش ماکسیمم درستنمایی تعمیم خطی مدلهاي کلی توصیف –
 .پنهان متغیر رویکرد و دودویی پاسخ با هايداده براي گوناگون ربط توابع از استفاده ، لوژستیک رگرسیون –
  پواسن. رگرسیون و خطر نرخ مدلهاي –
 پیوند. معیارهاي و خطی لگ مدلهاي –
  ترتیبی  و اسمی پاسخهاي براي لوجیت مدلهاي –

 ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 Pythonیا    Rهايافزار نرمیکی از استفاده از محور و  پروژه

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 50     سال نیمآزمون پایان    درصد 50   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 ، ویدئو پرژکتورتخته سیاه، وایت بورد ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

  :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
1- A. Agresti, An Introduction to Categorical Data Analysis, Wiley, New York, 2018 (3rd Edition). 
2- A. Agresti, Categorical data analysis, Wiley, New York, 2013 (3rd Edition). 
3- E. B. Anderson, Discrete Statistical Models with Social Science Applications, Amsterdam: North 

Holland, 1980. 
4- Y. M. M. Bishop, S. E. Fienberg, and P. W. Holland, Discrete Multivariate 

Analysis, Cambridge, MA: MIT Press, 1975. 
 

 

 هاي گسسته تحلیل داده عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Categorical Data Analysis عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1رگرسیون   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري  

  نامه  / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 



 140/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

هاي رگرسیونی آشنایی با مفاهیم اولیه یادگیري آماري و مدل هاي آماري نوین مورد نیاز براي این امر. از آنجایی که بیشتر این مدل ها مرتبط با مدل 
مفاهیم جدید، در  هستند، دانشجویان نیاز دارند که با مدل هاي رگرسیونی آشنایی اولیه را داشته باشند. بمنظور آمادگی دانشجویان براي آشنایی با

 ابتداي درس هم مروري بر مفاهیم مهم و پایه اي رگرسیون خواهد شد.

 اهداف ویژه:

مروري کلی بر ایده هاي اصلی این مدل هاي آماري  - مدل هاي آماري نوین مورد نیاز در یادگیري آماري - آشنایی اولیه با موضوع یادگیري آماري
آشنایی با چگونگی استفاده  -ی بر الگوریتم هاي مورد استفاده براي بکارگیري درست و بهینه یک مدل آماري مروري کل -(بدون بررسی دقیق تئوري) 

 براي بکارگیري این مدل ها Rاز نرم افزار 

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8( :ها پ) مباحث یا سرفصل
 برازش مدل در مقابل خطاي کلی مدل خطاي - تعادل بین اریبی و واریانس  :بینی چگونگی اندازه گیري خطاي پیش -
 ضروریات مدل هاي خطی رگرسیونی و تعمیم هاي آن -
 مروري بر روش هاي منظم سازي : انتخاب متغیر در مدل خطی رگرسیونی -
 هموار سازي و اسپالین مدل هاي رگرسیونی غیر خطی: -
  )Boostingتقویتی ( - تصادفیدرخت هاي  - )Bagging( بندي ردهجمعی : رگرسیون درختی و رویکردهاي جمعی -
 ماشین بردار پشتیبان -) ها نزدیک ترین همسایه K، بندي ردهدرخت ( روش هاي ناپارامتري: بندي روش هاي رده -
 بندي ردهروش هاي ارزیابی مدل هاي  -
 خوشه بندي: عد (یادگیري ناراهنماییده)روش هاي کاهش ب -

  Rاستفاده از نرم افزار   و هدف:ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا 

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 50   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد 50     سال نیمآزمون پایان 

 آزمایشگاه کامپیوتر ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

  :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
1. An Introduction to Statistical Learning with Application in R, by Gareth James, Daniela Witten, Trevor 

Hastie and Robert Tibshirani (2013). New York: Springer. Avalable online at: http://faculty.marshall. 
usc.edu/gareth-james/ISL/ 

2. The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference, and Prediction. by Trevor Hastie, Robert 
Tibshirani, and Jerome Friedman (2017). 2nd Edition. New York: Springer. Avalable online 
at: https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/printings/ESLII_print12_toc.pdf 

3. Discoverying Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining. Daniel T Larose 
and Chantal D Larose (2014). 2nd Edition. John Wiley & Sons, Inc.  

  

 یادگیري آماري مقدماتی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Introduction to Statistical Learning عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1رگرسیون  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):

 

https://web.stanford.edu/%7Ehastie/ElemStatLearn/printings/ESLII_print12_toc.pdf


 141/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

استفاده از نرم افزارهاي برنامه نویسی براي تمامی تحلیل هاي آماري که در سایر دروس رشته آمار تدریس می شود در این درس آموزش داده اصول 
 می شود.

 اهداف ویژه:
ی و شـبیه  آشنایی و کسب مهارت در استفاده از یک یا چند نرم افزار آماري مبتنی بر برنامه نویسی، آشنایی مقدماتی با شیوه هـاي تولیـد داده تصـادف   

امتري و آزمون هـاي  سازي، واردکردن، ویرایش، کدگذاري، استخراج و به طور کلی کار با داده ها، استفاده از نرم افزار براي انواع شیوه هاي استنباط پار
مقـدماتی،   ناپارامتري، استفاده از نرم افزار براي تحلیل هاي رگرسیون خطی و خطی تعمیم یافته، سري زمانی، تحلیل واریانس و کواریانس، داده کـاوي 

 داده هاي رسته اي و سایر زمینه ها. 

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8( :ها پ) مباحث یا سرفصل
 واقعی)  مختلف (ترجیحا هاي پروژه تحلیل براي R, SAS, Matlab, pythonآماري همچون  افزارهاي برنامه نویسی نرم از ازیکی استفاده
 :زیر مطالب براساس

 ، ساختار داده ها objectمعرفی نرم افزار: کد نویسی، ورود، خروج و محاسبات انواع  –
 گرافیک و رسم نمودارها و توابع در نرم افزار –
 برنامه نویسی:  اندیس گذاري، تعریف حلقه، عبارات شرطی، منطقی و عملیات تکراري، تابع نویسی  –
رسم نمودارها و جداول در تحلیل تک متغیره، نمودارهاي چندبعدي، جداول توافقی و معیارهاي آمار توصیفی: پاالیش و پیش پردازش داده ها،  –

 پیوند
اطمینان تک نمونه اي براي میانگین، واریانس و نسبت، استنباط دو نمونه اي مستقل، آزمون جفتی،  هاي فرض و فواصل استنباط آماري: آزمون –

 آزمون هاي ناپارامتري، آزمون استقالل و نیکویی برازش
رمانی، بررسی تشخیصی و د توضیحی کمی و کیفی، اثرات متقابل، پیش بینی، استنباط آماري، متغیرهاي مدل، برازش چندگانه: خطی رگرسیون –

 روش هاي گام به گام
 تحلیل آزمایش هاي طراحی شده، تحلیل واریانس و کوواریانس –
 هاي خطی تعمیم یافته: رگرسیون لوژستیک، مدل لگ خطی، رگرسیون پواسن مدل –
 تحلیل سري زمانی: رسم نمودار سري زمانی، آزمون مانایی، مدل سازي –
 شبیه سازي و روش هاي مونت کارلو –
 ازي تابع درستنمایی انواع مدلها، یافتن برآوردگر ماکسیمم درستنمایی، ماتریس اطالع فیشر، ماتریس کوواریانس برآوردگرهانوشتن و بهینه س –

 یک حداقل با محاسبات و ارائه قسمت هر براي عددي مثالهاي درس این در ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف:

 . گیرد می صورت آماري گفته شده نرم افزار

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 50   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد 50     سال نیمآزمون پایان 
  

 محاسبات آماري عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Computational methods for Statitics عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1طرح و آزمایش ها  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  / پایان رساله 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  صورت نیاز):نوع آموزش تکمیلی عملی (در 

 



 142/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی
 

 ، سایت کامپیوتري، ویدئو پرژکتوروایت بورد ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

 

  :منابع پیشنهاديچ) فهرست 
1. W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core Team (2021) An Introduction to R, Notes on R: A 

Programming Environment for Data Analysis and Graphics Version 4.0.4 (2021-02-15) 
2. Matloff, N. (2011). The Art of R Programming: A Tour of Statistical Software Design, William 
3. K. Kleinman, and N. J. Horton, SAS and R: Data Management, Statistical Analysis, and Graphics, 

Chapman & Hall/CRC, 2010. 
4.  M. G. Marasinghe, and W. J. Kennedy, SAS for Data Analysis: Intermediate Statistical Methods, Springer-

Verlag, 2008. 
5. D. B. Wright, and K. London, Modern Regression Techniques Using R: a Practical Guide, Sage 

Publications Inc., 2009. 
 
 

  

 



 143/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 
این درس  داده کاوي یکی از زیرشاخه هاي پرکاربرد علوم داده ها است که اشتراکات زیادي بین رشته هاي آمار و علوم کامپیوتر دارد و از این لحاظ

 ي آمار و علوم کامپیوتر از اهمیت باالیی برخوردار است.  براي دانشجویان رشته
 اهداف ویژه:

حلیل اکتشافی داده ها با کمک الگوریتم هاي یادگیري ماشین شامل رگرسیون، طبقه بندي، خوشه بندي و آشنایی با اصول داده کاوي، پاالیش و ت
 قوانین انجمنی.

 )مورد را ذکر نمایید 12تا  8: (ها پ) مباحث یا سرفصل
 مقدمه اي بر داده کاوي، پیش پردازش داده ها، تحلیل اکتشافی و توصیفی داده ها –
 چندمتغیره و مدل رگرسیون خطیتحلیل آماري تک متغیره،  –
 آماده سازي داده ها براي ورود به مدل –
 K-NNالگوریتم  –
 الگوریتم بیز ساده –
 الگوریتم ماشین بردار پشتیبان –
 الگوریتم درخت تصمیم –
 الگوریتم شبکه هاي عصبی –
 الگوریتم هاي خوشه بندي –
 قوانین انجمنی –
 ها ارزیابی مدل –
 خوشه بندي جریان داده ها –
 گراف کاوي –

و هاي حل تمرین  تدریس مفاهیم در جلسات اصلی درس و برگزاري کالست) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و هدف: 

 . نرم افزار یک حداقل با محاسبات انجام

 : ث) راهبردهاي ارزشیابی (پیشنهادي)

 درصد 20درصد  آزمون میانترم          20  سال هاي کالسی در طول نیم فعالیت
  درصد 30    درصد پروژه  30               سال آزمون پایان نیم

 ویدئو پرژکتور و آزمایشگاه کامپیوترملزومات استاندارد کالس درس، ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه: 
 چ) فهرست منابع پیشنهادي: 

1- Larose D.T. and Larose C.D. (2014) Discovering knowledge in data: an introduction to data mining 
(Second edition). John Wiley & Sons. 

2- P. Tan, V. Kumar,  and M. Steinbach, Introduction to Data Mining, Pearson International Edition, 2005 . 

3-J.Han and  M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Third Edition, Morgan Kaufmann, 2011. 

 داده کاوي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Data mining عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  1احتمال  نیاز: دروس پیش

 عملی   تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  رساله / پایان 48 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز): 

 



 144/    ریاضیات و کاربردها کارشناسی

  هدف کلی: 

پایه اي بودن درك مفاهیم ي روش هاي آماري در مسایل اقتصادي است و با توجه به اهمیت و  از آن جا که یکی از زمینه هاي کاربردي گسترده
 آید. اقتصادي در اصول مدیریتی و حرفه اي این درس از دروس پایه و مهم رشته آمار به حساب می

 اهداف ویژه:

انک هاي پولی، مالی و ب هاي تعادلی در اقتصاد، آشنایی با سیاست ي علم اقتصاد، آموزش مبانی مصرف، تولید و مدل مفاهیم اولیه با دانشجویان آشنایی
 هاي اصلی اقتصاد مانند تورم و بیکاري. مرکزي، شناسایی چالش

  :ها پ) مباحث یا سرفصل
 علم اقتصاد و نظام اقتصادي –
 ي تقاضا در اقتصاد رفتار مصرف کننده و مسئله –
 ي عرضه در اقتصاد رفتار تولید کننده و مسئله –
 تعادل عرضه و تقاضا و تعیین قیمت در بازارهاي مختلف –
 دولت در اقتصادجایگاه  –
 ي تولید ناخالص داخلی اجزاي تشکیل دهنده –
 هاي مالی   تقاضاي کل و سیاست –
 هاي پولی پول، بانک مرکزي و سیاست –
 ها تورم و سطح عمومی قیمت –
 هاي مقابله با بیکاري اشتغال و سیاست –
 ي اقتصادي جایگاه رشد و توسعه –

  استفاده از منابع به روز هدف:ت) راهبردهاي تدریس و یادگیري متناسب با محتوا و 

 : (پیشنهادي) ارزشیابی راهبردهايث) 
 درصد 50   سال نیمهاي کالسی در طول  فعالیت

 درصد 50     سال نیمآزمون پایان 

 ملزومات استاندارد کالس درس و ویدیو پروژکتور ج) ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز براي ارائه:

  :پیشنهاديمنابع چ) فهرست 
 1397یداهللا دادگر و تیمور رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد: کلیاتی از اقتصاد براي همه، نشر بوستان کتاب، چاپ هفدهم،  -1
 1391،  سپهر، نشر  از اقتصاد خرد و کالن یهائ لیعلم اقتصاد: فشرده تحل اتیکلباقر قدیري اصلی،  -2
 1393اقتصاد، انتشارات کوثر، چاپ دوازدهم مهدي تقوي و عبداهللا کوثري، مبانی علم  -3

 
 

 

 اقتصاد علم مبانی عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Fundamentals of Economics عنوان درس به انگلیسی:

 نظري  پایه  بدون پیش نیاز نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز: همدروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظري اختیاري 

  نامه  / پایان رساله 48 ساعت:تعداد 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی (در صورت نیاز):
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