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 آموزشیمعاونت 

 ریزی درسیشورای برنامه

 برنامه درسی

 دوره: کارشناسی 

 کاربردها و اتیاضیر: رشته
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 تعریف رشته:

( اولین مقطع تحصیالت دانشگاهی است Mathematics and Applicationsدوره کارشناسی ریاضیات و کاربردها )

شود که توانایی تربیت می یاگونهبه. در این دوره دانشجو ردیگیفرامکه در آن دانشجو اصول نظری و کاربردی ریاضی را 

چنین دانشجو ضمن آشنایی با کند. همریاضی پیدا می سازیمدلمرتبط با جامعه را از طریق  مسائلتفکر منطقی و تحلیل 

 مسائلحل  منظوربههای علمی را ها و تکنیکبیند و روشهیم ریاضی، برخی از کاربردهای ریاضیات را آموزش میمفا

های علوم، مهندسی گوی نیاز علمی سایر رشتهآموختگان این رشته قادرند پاسخ. دانشگیردفرامیواقعی در زندگی روزمره 

 ین انتقال دهند.ای ریاضیات را به سایرو غیره باشند و علم پایه

 هدف رشته:

ای جامع و دقیق برای انجام کارهای تخصصی در طیف فراهم آوردن پایه منظوربهتحصیل در رشته ریاضیات و کاربردها 

و محاسباتی و تفکر تحلیلی و خالق است. تحصیل  مسئلههای حل وسیعی از موضوعات مرتبط با ریاضی و ایجاد مهارت

رشته ریاضی توانایی الزم را به دست  آموختگاندانشای مناسب در ریاضیات است و د پایهدر هر رشته علمی نیازمن

در این رشته تحصیلی توانایی آن  آموختگاندانشچنین ای را در سطح جامعه گسترش دهند. همآورند تا این دانش پایهمی

های نعتی، تولیدی و اقتصادی را با روشهای مختلف جامعه اعم از صو مشکالت بخش مسائلکنند که اغلب را کسب می

بر طریق نمایند. عالوه  ارائهبررسی و  هاآنفرآیندهای عملکردی  سازیبهینه منظوربهریاضی  سازیمدلعلمی و از طریق 

های تکمیلی را خواهند داشت. برخی از نکاتی در این رشته آمادگی کامل جهت ادامه تحصیل در دوره شدگانتربیت، این

 از: اندعبارت اندقرارگرفته مدنظرکه در این برنامه 

  ای ریاضیات به سایرین.انتقال علم پایه منظوربهآموزش و تربیت ریاضی شناسان 

  های علوم و مهندسی هستند.نیازهای علمی دانشجویان سایر رشتهتربیت دانشجویانی که قادر به پاسخگویی به 

  آموختگاندانشتأمین بستری مناسب برای آینده شغلی بهتر. 

 ها و عالیق متفاوت دانشجویان.توجه به توانایی 

 یارشتهنیبهای علوم ریاضی و رشتهر ایجاد شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دانشجویان د. 

 های آموزشی.الزامی در حد ضرورت و متعارف در راستای تأمین حداقل تعیین دروس تخصصی 

 اقتصادی، -، مالی، علوم داده، مهندسی صنایعایجاد دروس اختیاری متنوع و هدفمند )در قالب کهادهای علوم کامپیوتر

های آنالیز؛ جبر، های پیشنهادی شامل: بستهآموزش ریاضی و کهادهای ریاضی محض و ریاضی کاربردی همراه با بسته

های علمی و ؛ ترکیبیات( برای افزایش تواناییسازیبهینهتوپولوژی؛ ریاضیات محاسباتی؛ -گراف و ترکیبیات؛ هندسه

 مهارتی دانشجویان.

  ریاضی. سازیمدل ویژهبههای مختلف کاربردی در زمینه المللیبینامکان ارائه دروس جدید، مطابق معیارهای روز 
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  ریاضیات محاسباتی. کارگیریبهمناسب برای آشنایی دانشجویان با ریاضیات استنتاجی و توانایی ایجاد بستری 

  نویسیبرنامه ویژهبهمختلف ریاضی و  افزارهاینرمایجاد بستری مناسب برای توانمندسازی دانشجویان برای استفاده از. 

  هاآنتوجه به توانمندسازی دانشجویان ریاضی برای بیان مسائل کاربردی علوم دیگر به زبان ریاضی و حل. 

 ضرورت و اهمیت رشته:

دیگر همچون پزشکی، علوم پایه نظیر  یهارشتهبا توجه به گسترش روزافزون دامنه علم ریاضی و کاربردهای آن در 

اقتصاد و مالی، در جهت تحقق استقالل و دستیابی به علوم و فناوری روز  ، فیزیک و شیمی، علوم مهندسی،یشناسستیز

 های کشور است.های آن بدون شک یکی از وظایف اصلی دانشگاهدنیا، دایر نمودن این دوره و بروز کردن برنامه

 :آموختگاندانشنقش، توانایی و شایستگی 

بر  تأکیدو با  المللیبینهای روز های معتبر دنیا، مدلهای ریاضی دانشگاهدرسی گروه یهابرنامهاین برنامه با توجه به 

هر چه بیشتر علم ریاضی و  تأثیرگذاریهای کشور و شرایط ملی و با هدف گسترش، اعتال و امکانات دانشگاه

و توجه بیشتری  تأکیدنظری  دروس یهاسرفصلآن در جامعه تدوین شده است. در برنامه جدید و تنظیم  آموختگاندانش

های مختلف جامعه اعم از صنعتی، تولیدی و اقتصادی با و مشکالت بخش مسائلبر توانمندسازی دانشجویان در حل 

تنظیم  یاگونهبههای دروس کاربردی ریاضی شده است و عالوه بر آن سرفصل سازیمدلهای علمی و از طریق روش

موجود برای حل مسائل استفاده کنند. این امر عالوه بر ایجاد  افزارهاینرمشده است که دانشجویان در درس مربوطه از 

علم ریاضی در حل مسائل علوم دیگر، این فرصت را  یریکارگبهبرای  آموختگاندانشهای مختلف در توانایی و مهارت

خود ادامه تحصیل  موردعالقههای تحصیالت تکمیلی بدون هیچ مشکلی در گرایش هدهد تا در دورقرار می هاآندر اختیار 

 دهند.

 :طول دوره و شکل نظام

 است. یآورفنآموزشی وزارت علوم، تحقیقات و  ریزیبرنامهو مقررات آموزشی مصوب شورای عالی  هانامهنییآتابع 

 :تعداد و نوع واحدهای درسی

های چارچوب برنامه دارای یک ساختار کلی است که دروس اجباری آن فقط در حد ضرورت و در راستای تأمین حداقل

با اهدافی مشخص در جدول دروس انتخابی و اختیاری  ریپذانعطافاند و بقیه واحدها در یک قالب آموزشی تعیین شده

 از: اندعبارتخالصه قواعد کلی  طوربه. اندشدهتدوین 
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  واحد درسی  140واحد درسی و حداکثر  135در رشته ریاضیات و کاربردها گذراندن حداقل  یآموختگدانشبرای

 57واحد دروس پایه الزامی و  23واحد دروس هسته اصلی شامل  80واحد عمومی،  22الزامی است که این دروس شامل 

واحد دروس تخصصی  6انتخابی دانشجو،  واحد دروس تخصصی متناسب با کهاد 21واحد دروس تخصصی الزامی، 

 واحد دروس اختیاری خارج از رشته با موافقت گروه است. 6اختیاری با موافقت گروه و 

  شوندمیمصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری تعیین  هاینامهآئیندروس عمومی در چارچوب. 

 تنظیم  در برنامهموجود  هایهر یک از گرایشهای الزم از محتوای تخصصی در دروس هسته به جهت تضمین حداقل

 های زیر است:شده و شامل بخش

 واحد. 23دروس پایه الزامی  -

 واحد. 57دروس تخصصی الزامی  -

اند. دانشجویان از دروس با عالمت مشخص شده **و  *در جدول دروس تخصصی الزامی دروسی با عالمت  -

عددی حداقل باید یک درس را انتخاب نمایند. همچنین دانشجویان از دروس با عالمت  جبر خطیو  یجبر خطشامل  *

های دینامیکی، معادالت با مشتقات جزئی و نظریه معادالت دیفرانسیل عادی حداقل باید دو درس شامل مبانی سیستم **

 را انتخاب نمایند.

 های الزم ه آموزشی علوم ریاضی و تضمین حداقلهدف از ارائه دروس پایه الزامی تضمین جامعیت علمی در مجموع

 در مبانی آن است.

 های الزم در کسب معلومات تخصصی پایه در هر گرایش است.هدف از ارائه دروس تخصصی الزامی تضمین حداقل 

 شوند.  آموختهدانشتوانند با یکی از کهادهای فهرست زیر یا بدون کهاد دانشجویان می 

 کهاد ریاضی محض؛ .1

 کهاد ریاضی کاربردی؛ .2

 علوم کامپیوتر؛ کهاد .3

 مهندسی صنایع؛ کهاد .4

 علوم داده؛ کهاد .5

 اقتصادی؛-مالی کهاد .6

 کهاد آموزش ریاضی. .7

 های ریاضی محض و ریاضی کاربردی باشد.انتخاب کهاد توسط دانشجویان باید با مجوز گروه 

  واحد است. 21دروس تخصصی کهاد شامل 
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  کهادهای ریاضی محض و ریاضی کاربردی تضمین دانش تخصصی الزم برای هر هدف از ارائه دروس تخصصی

کاربردی است. همچنین در مورد سایر کهادها  های ریاضی محض یا ریاضیدانشجو در حداقل یک زیرشاخه از گرایش

اشتغال پذیری  ارتقای توان منظوربههای نزدیک به رشته ریاضیات و کاربردها هدف آشنایی دانشجویان با یکی از رشته

تواند در چارچوب مقررات برنامه در ها است. بدیهی است دانشجو میدانشجویان و امکان ادامه تحصیل در این رشته

 های دیگر اخذ نماید. خود یا رشته در رشتهبعدی دروس بیشتری را  یهابخش

  خصصی الزامی کهاد ریاضی واحدی مربوط به دروس ت 3واحد دروس تخصصی کهاد ریاضی محض سه درس  21از

توپولوژی -و هندسه ، جبر، گراف و ترکیبیاتهای آنالیزواحدی باقیمانده از بین دروس بسته 3محض است و چهار درس 

 است.

  واحدی مربوط به دروس تخصصی الزامی کهاد  3واحد دروس تخصصی کهاد ریاضی کاربردی چهار درس  21از

و ترکیبیات  سازیبهینه، های ریاضیات محاسباتیحدی باقیمانده از بین دروس بستهوا 3ریاضی کاربردی است و سه درس 

، باید درس جبر خطی عددی از جدول دروس تخصصی نماینداست. دانشجویانی که کهاد ریاضی کاربردی را انتخاب می

 الزامی را بگذرانند.

 و موجود در  شدهشناختههای مطرح، ان با گرایشپیشنهادی هدایت و آشنایی دانشجویهای هدف از ارائه دروس بسته

 ریاضیات محض و ریاضیات کاربردی است.

 اقتصادی و آموزش ریاضی را-دانشجویانی که یکی از کهادهای علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع، علوم داده، مالی 

 کهاد انتخاب نمایند. واحد دروس تخصصی کهاد مربوطه را از جدول دروس تخصصی همان 21انتخاب نمایند باید 

  گانه فوق انتخاب نمایند.واحد از میان دروس تخصصی جداول هریک از کهادهای هفت 21دانشجویان بدون کهاد باید 

  واحد دروس اختیاری خارج رشته است. دروس اختیاری  6واحد دروس تخصصی اختیاری و  6دروس اختیاری شامل

 یریپذانعطافخارج از رشته ریاضیات و کاربردها باشند. هدف از این بخش ایجاد  خارج رشته باید با اجازه گروه و الزاماً

این  باألخصالزم در برنامه جهت تنظیم آن توسط گروه و دانشجو با توجه به عالیق دانشجو و اهداف گروه مربوطه است. 

ی کاربردی و آمادگی برای حضور هاالزم در برنامه و همچنین تضمین برخی جنبه یریپذانعطافبخش در راستای ایجاد 

 نیز طراحی شده است. بازار کاردر جامعه و 

 ای در هر هفته باشد.دقیقه 75دو جلسه  صورتبهگردد برگزاری دروس سه واحدی می تأکیدبیشتر  یاثربخش منظوربه 

 بین دانشجویان  طرح دستیار آموزشی از یاندازراههای حل تمرین و رفع اشکال افزایش کیفیت کالس منظوربه

 گردد.می تأکیدتحصیالت تکمیلی برتر و توانمند 

 گردد دانشجویان دروس را بر اساس برنامه هشت می تأکیدهدایت مناسب دانشجویان در انتخاب دروس  منظوربه

 نیمسالی پیشنهادی انتخاب نمایند.
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 :شرایط و ضوابط ورود به دوره  

 هاینامهیینآبا تعیین کد رشته در دفترچه آزمون سراسری دانشجویان از طریق آزمون سازمان سنجش و مطابق با ضوابط و 

 شوند.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته می
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 فصل دوم:

 واحدهای درسی و جداول دروس
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 1دروس عمومی -1.2جدول 

 تعداد واحد نام دروس گرایش ردیف

 مبانی نظری اسالم 1

  1اندیشه اسالمی 

  2اندیشه اسالمی 

 انسان در اسالم 

 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم 

 درس 2

 واحد 4معادل 

 اخالق اسالمی 2

 )آیین زندگی )اخالق کاربردی 

 )اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم 

  مباحث تربیتی( بریهتکفلسفه اخالق )با 

 عرفان عملی اسالم 

 درس 1

 واحد 2معادل 

 انقالب اسالمی 3

 انقالب اسالمی ایران 

 )اندیشه سیاسی امام خمینی )ره 

 نآشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرا 

 درس 1

 واحد 2معادل 

 تاریخ و تمدن اسالمی 4

 تاریخ امامت 

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی 

 صدر اسالم تاریخ تحلیلی 

 درس 1

 واحد 2معادل 

 تفسیر موضوعی قرآن  آشنایی با منابع اسالمی 5
 درس 1

 واحد 2معادل 

6 -  واحد 3 زبان فارسی 

7 -  واحد 3 زبان انگلیسی 

8 -  عملیا واحد  بدنیتربیت 

9 -   عملیا واحد  1ورزش 

10 -  واحد 2 دانش خانواده و جمعیت 

 

  

                                                           
 باشد.می واحد 22 وستهیپ یکارشناس انیدانشجو یبرا یعموم یواحدها جمع .1
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 دروس هسته اصلی

 دروس پایه الزامی -2.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 32 32 - - 1 1 - - 1آزمایشگاه ریاضی  1
 هم نیاز:، 1ریاضی عمومی 

 2ریاضی عمومی 

 32 32 - - 1 1 - - 2آزمایشگاه ریاضی  2
، 1آزمایشگاه ریاضی 

 هم نیاز:، 2ریاضی عمومی 

 3ریاضی عمومی 

 - 48 - - 48 3 - - 3 1آمار و احتمال  3

 - 48 - - 48 3 - - 3 1ریاضی عمومی  4

 48 - - 48 3 - - 3 2ریاضی عمومی  5
 هم نیاز:، 1ریاضی عمومی 

 1آزمایشگاه ریاضی 

 48 - - 48 3 - - 3 3ریاضی عمومی  6
 هم نیاز:، 2ریاضی عمومی 

 2آزمایشگاه ریاضی 

 - 48 - - 48 3 - - 3 1مبانی علوم ریاضی  7

8 
مبانی کامپیوتر و 

 سازیبرنامه
- 3 - 3 - 48 - 48 - 

 2ریاضی عمومی  48 - - 48 3 - 3 - معادالت دیفرانسیل 9

  396 64 48 288 23 2 6 15 جمع کل

 

 دروس تخصصی الزامی-3.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

نیازپیش  

 نظری
-نظری

 2محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 1آمار و احتمال  48 - - 48 3 - - 3 2آمار و احتمال  1

 مبانی آنالیز ریاضی 48 - - 48 3 - - 3 1آنالیز ریاضی  2

 ها و جبر خطیمبانی ماتریس 48 - 48 - 3 - 3 - سازی خطیبهینه 3

 مبانی آنالیز ریاضی 48 - - 48 3 - - 3 توابع مختلط 4

 مبانی آنالیز ریاضی 48 - - 48 3 - - 3 1توپولوژی عمومی  5

                                                           
 یعمل کار قالب در را آن ساعت 8 و نیتمر حل قالب در را آن از ساعت 16 هستند ملزم انیدانشجو که هستند ییواحدها ،یمحاسبات-ینظر یدرس یواحدها. 2

 گروه عهده بر صوبم یدرس برنامه از خارج یمحاسبات-ینظر یواحدها آموزانه پرداخت و محاسبه که است ذکر به الزم. بگذرانند انهیرا شگاهیآزما در

 .است یآموزش
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 48 - 48 - 3 - 3 - *3جبر خطی عددی 6
ها و جبر خطی، مبانی ماتریس

 مبانی آنالیز عددی

 ها و جبر خطیماتریسمبانی  48 - - 48 3 - - 3 *جبر خطی 7

8 
ساختارهای جبری و 

 1کاربردهای آن 
 مبانی جبر 48 - - 48 3 - - 3

 48 - - 48 3 - - 3 مبانی آنالیز ریاضی 9
، ریاضی 2مبانی علوم ریاضی 

 2عمومی 

 2ریاضی عمومی  48 - 48 0 3 - 3 - مبانی آنالیز عددی 10

 1علوم ریاضی مبانی  48 - - 48 3 - - 3 مبانی ترکیبیات 11

 1مبانی علوم ریاضی  48 - - 48 3 - - 3 مبانی جبر 12

13 
های مبانی سیستم

 **4دینامیکی
3 - - 3 48 - - 48 

معادالت دیفرانسیل، مبانی 

ها و جبر خطی، مبانی ماتریس

 آنالیز ریاضی

 1مبانی علوم ریاضی  32 - - 32 2 - - 2 2مبانی علوم ریاضی  14

15 
ها و جبر مبانی ماتریس

 خطی
 1مبانی علوم ریاضی  48 - - 48 3 - - 3

 48 - - 48 3 - - 3 ریاضی سازیمدل 16
 سازیمدلمعادالت دیفرانسیل، 

سازی مقدماتی ریاضی، بهینه

 1خطی، آمار و احتمال 

17 
مقدماتی  سازیمدل

 ریاضی
 1ریاضی عمومی  48 - - 48 3 - - 3

18 
معادالت با مشتقات 

 **جزئی
3 - - 3 48 - - 48 

معادالت دیفرانسیل، مبانی 

 آنالیز ریاضی

19 
ای بر کنترل و مقدمه

 حساب تغییرات
 معادالت دیفرانسیل 48 - - 48 3 - - 3

 48 - 48 - 3 - 3 - افزار ریاضینرم 20
مبانی آنالیز عددی، مبانی 

 سازیکامپیوتر و برنامه

 1احتمال آمار و  32 32 - - 1 1 - - افزار آمارینرم 21

22 
نظریه معادالت دیفرانسیل 

 **عادی
3 - - 3 48 - - 48 

معادالت دیفرانسیل، مبانی 

ها و جبر خطی، مبانی ماتریس

 آنالیز ریاضی

  1024 32 192 800 63 1 12 50 جمع کل

 

                                                           
 .است یامالز یکاربرد یاضیر کهاد یبرا یعدد یخط جبر درس. شود انتخاب دیبا درس کی حداقل( *دارای عالمت ) دروس نیا نیب از .3

 .شود انتخاب دیبا درس دو حداقل (**دارای عالمت ) دروس نیا نیب از. 4
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 کهاد ریاضی محض

 الف( دروس الزامی کهاد ریاضی محض

 الزامی -کهاد ریاضی محض -4.2جدول 

 درس عنوان ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 1آنالیز ریاضی  48 - - 48 3 - - 3 2آنالیز ریاضی  1

 1توپولوژی عمومی  48 - - 48 3 - - 3 2توپولوژی عمومی  2

3 
ساختارهای جبری و کاربردهای 

 2آن 
3 - - 3 48 - - 48 

ساختارهای جبری و 

 1کاربردهای آن 

  144 - - 144 9 - - 9 جمع کل

 

 

 های پیشنهادی کهاد ریاضی محضب( بسته

 بسته آنالیز -5.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 1آنالیز ریاضی  48 - - 48 3 - - 3 متغیرهآنالیز چند  1

 1، آنالیز ریاضی *جبر خطی 48 - - 48 3 - - 3 آنالیز فوریه 2

 ها و جبر خطیمبانی ماتریس 48 - - 48 3 - - 3 آنالیز ماتریسی 3

  144 - 0 144 9 - - 9 جمع کل
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 بسته جبر، گراف و ترکیبیات -6.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات تعداد واحدنوع و 

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 48 - - 48 3 - - 3 ترکیبیات و کاربردهای آن 1
مبانی ترکیبیات، مبانی 

 جبر

 مبانی جبر 48 - - 48 3 - - 3 هامبانی گروه 2

 48 - - 48 3 - - 3 نظریه کدگذاری مقدماتی 3
جبر، مبانی  مبانی

ها و جبر خطی، ماتریس

 مبانی ترکیبیات

 48 - - 48 3 - - 3 نظریه مدول 4
ها و جبر مبانی ماتریس

خطی، ساختارهای جبری 

 1و کاربردهای آن 

  192 - - 192 12 - - 12 جمع کل

 

 

 توپولوژی -بسته هندسه  -7.2جدول 

 عنوان درس ردیف

 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 1آنالیز ریاضی  48 - - 48 3 - - 3 آنالیز چند متغیره 1

 ، مبانی جبر1توپولوژی عمومی  48 - - 48 3 - - 3 توپولوژی جبری مقدماتی 2

3 
توپولوژی دیفرانسیل 

 مقدماتی
3 - - 3 48 - - 48 

توپولوژی ، 1آنالیز ریاضی 

 1عمومی 

 2مبانی علوم ریاضی  48 - - 48 3 - - 3 مبانی هندسه 4

 48 - - 48 3 - - 3 هندسه جبری مقدماتی 5
ها و جبر خطی، مبانی ماتریس

ساختارهای جبری و 

 1کاربردهای آن 

 48 - - 48 3 - - 3 هندسه دیفرانسیل موضعی 6
ها و جبر خطی، مبانی ماتریس

 ریاضیمبانی آنالیز 

 48 - - 48 3 - - 3 هندسه فرکتال 7
 هم نیاز:مبانی آنالیز ریاضی، 

 1توپولوژی عمومی 

  336 - - 336 21 - - 21 جمع کل
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 دروس کهاد ریاضی کاربردی

 الف( دروس الزامی کهاد ریاضی کاربردی

 الزامی -دروس کهاد ریاضی کاربردی  -8.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 48 - 48 - 3 - 3 - هاآنالیز الگوریتم 1
مبانی ترکیبیات، مبانی 

 سازیکامپیوتر و برنامه

 *جبر خطی عددی 48 - 48 - 3 - 3 - 1آنالیز عددی  2

 48 - 48 - 3 - 3 - غیرخطیسازی بهینه 3
افزار مبانی آنالیز عددی، نرم

 ریاضی

 1مبانی علوم ریاضی  48 - 48 - 3 - 3 - ریاضیات فازی 4

  192 - 192 - 12 - 12 - جمع کل

 

 

 های پیشنهادی کهاد ریاضی کاربردیبستهب( 

 بسته ریاضیات محاسباتی -9.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 48 - 48 - 3 - 3 - سازی پیشرفتهبرنامه 1

 48 - 48 - 3 - 3 - سازی گسستهبهینه 2
سازی خطی، آنالیز بهینه

 هاالگوریتم

3 
تبدیالت انتگرالی و کاربردهای 

 آن
- 3 - 3 - 48 - 48 

دیفرانسیل، توابع معادالت 

 مختلط

 *جبر خطی عددی 48 - 48 - 3 - 3 - حل عددی معادالت دیفرانسیل 4

 48 - 48 - 3 - 3 - سازی کامپیوتریشبیه 5
افزار ، نرم1آمار و احتمال 

 ریاضی

 48 - 48 - 3 - 3 - محاسبات فازی 6
ها و جبر مبانی ماتریس

 خطی، ریاضیات فازی

  288 - 288 - 18 - 18 - جمع کل
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 سازیبسته بهینه -10.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 48 - 48 - 3 - 3 - انگاریسازی و بازیبازی 1
مبانی ترکیبیات، آمار و 

 سازی پیشرفته، برنامه1احتمال 

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 48 - 48 - 3 - 3 - سازی پیشرفتهبرنامه 2

 48 - 48 - 3 - 3 - های احتمالیسازی با مدلبهینه 3
سازی خطی، آمار و بهینه

 1احتمال 

 48 - 48 - 3 - 3 - سازی پویابهینه 4
ای بر سازی خطی، مقدمهبهینه

 کنترل و حساب تغییرات

 48 - 48 - 3 - 3 - سازی گسستهبهینه 5
سازی خطی، آنالیز بهینه

 هاالگوریتم

 سازی پیشرفتهبرنامه 48 - 48 - 3 - 3 - هاها و الگوریتمساختمان داده 6

 48 - 48 - 3 - 3 - سازی کامپیوتریشبیه 7
افزار ، نرم1آمار و احتمال 

 ریاضی

 سازی خطیبهینه 48 - 48 - 3 - 3 - کنترل پروژه 8

 48 - 48 - 3 - 3 - هابازینظریه  9
سازی مبانی ترکیبیات، بهینه

 خطی

 هاها و الگوریتمساختمان داده 48 - 48 - 3 - 3 - هوش مصنوعی 10

 48 - 48 - 3 - 3 - یادگیری ماشین 11
سازی، مبانی کامپیوتر و برنامه

 مبانی ترکیبیات

  528 - 528 - 33 - 33 - جمع کل

 

 بسته ترکیبیات -11.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 48 - 48 - 3 - 3 - انگاریسازی و بازیبازی 1
مبانی ترکیبیات، آمار و احتمال 

 سازی پیشرفته، برنامه1

 48 - 48 - 3 - 3 - سازی گسستهبهینه 2
سازی خطی، آنالیز بهینه

 هاالگوریتم

 سازی پیشرفتهبرنامه 48 - 48 - 3 - 3 - هاها و الگوریتمساختمان داده 3

 48 - 48 - 3 - 3 - هانظریه بازی 4
سازی مبانی ترکیبیات، بهینه

 خطی
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5 
نظریه گراف و کاربردهای 

 نآ
 مبانی ترکیبیات 48 - - 48 3 - - 3

  240 - 192 48 15 - 12 3 جمع کل

 

 دروس کهاد آموزش ریاضی

 دروس کهاد آموزش ریاضی -12.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

1 
های حل مسئله استراتژی

 ریاضی
 1آموزش ریاضی  48 - - 48 3 - - 3

2 
های الگوها و روش

 تدریس
 روانشناسی تربیتی 32 - - 32 2 - - 2

 واحد درسی 60گذراندن  48 - - 48 3 - - 3 1آموزش ریاضی  3

 1آموزش ریاضی  48 - - 48 3 - - 3 2آموزش ریاضی  4

 ندارد 32 - - 32 2 - - 2 روانشناسی تربیتی 5

6 
سننننجش و ارزشنننیابی در 

 ریاضیات
 2آموزش ریاضی  48 - - 48 3 - - 3

 ندارد 32 - - 32 2 - - 2 طراحی آموزشی 7

8 

 هننناییتکنولوژکننناربرد 

دیجیتننننال در ینننناددهی و 

 یادگیری ریاضی

 2آموزش ریاضی  48 - - 48 3 - - 3

9 
یننننناددهی و ینننننادگیری 

 سازیمدلریاضی با 
 2آموزش ریاضی  48 - - 48 3 - - 3

10 
یننننناددهی و ینننننادگیری 

 دانشگاهی
 2آموزش ریاضی  48 - - 48 3 - - 3

11 
یننننناددهی و ینننننادگیری 

 ایریاضیات مدرسه
 2آموزش ریاضی  48 - - 48 3 - - 3

  480 - . 480 30 - . 30 جمع کل
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 کهاد علوم کامپیوتر -13.2جدول 

 عنوان درس ردیف

 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 هاالگوریتمها و ساختمان داده 48 - 48 - 3 - 3 - های عاملاصول سیستم 1

2 
اصول طراحی پایگاه 

 هاداده
 هاها و الگوریتمساختمان داده 48 - 48 - 3 - 3 -

 48 - 48 - 3 - 3 - هاآنالیز الگوریتم 3
مبانی ترکیبیات، مبانی کامپیوتر 

 سازیو برنامه

 هااصول طراحی پایگاه داده 48 - 48 - 3 - 3 - اطالعاتبازیابی  4

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 48 - 48 - 3 - 3 - سازی پیشرفتهبرنامه 5

6 
نویسی واسط برنامه

 کاربری
 سازی پیشرفتهبرنامه 48 - 48 - 3 - 3 -

 هااصول طراحی پایگاه داده 48 - 48 - 3 - 3 - نویسی وببرنامه 7

 هااصول طراحی پایگاه داده 48 - 48 - 3 - 3 - کاویداده 8

9 
ها و ساختمان داده

 هاالگوریتم
 سازی پیشرفتهبرنامه 48 - 48 - 3 - 3 -

 هاها و الگوریتمساختمان داده 48 - 48 - 3 - 3 - هاها و ماشیننظریه زبان 10

  480 - 480 - 30 - 30 - جمع کل

 

 کهاد مهندسی صنایع -14.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 - 48 - - 48 3 - - 3 ارزیابی کار و زمان 1

 - 32 - - 32 2 - - 2 1اقتصاد عمومی  2

 1عمومی اقتصاد  32 - - 32 2 - - 2 2اقتصاد عمومی  3

 48 - - 48 3 - - 3 اقتصاد مهندسی 4
، آمار و 1اقتصاد عمومی 

 1احتمال 

 48 - - 48 3 - - 3 ریزی تولیدبرنامه 5
ریزی و کنترل تولید و برنامه

 موجودی

 سازی خطیبهینه 48 - - 48 3 - - 3 ونقلحملریزی برنامه 6
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7 
ریزی و کنترل تولیند و برننامنه

 موجودی
3 - - 3 48 - - 48 

سازی خطی، آمار و بهینه

 1احتمال 

 سازی خطیبهینه 48 - 48 0 3 - 3 - غیرخطیسازی بهینه 8

9 
هننای تنئنوری صننننف و منندل

 احتمالی
3 - - 3 48 - - 48 

سازی خطی، آمار و بهینه

 1احتمال 

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 48 - - 48 3 - - 3 های اطالعات مدیریتسیستم 10

 ارزیابی کار و زمان 48 - - 48 3 - - 3 ریزی واحدهای صنعتیطرح 11

 48 - - 48 3 - - 3 کنترل پروژه 12
سازی خطی، آمار و بهینه

 1احتمال 

 1آمار و احتمال  48 - - 48 3 - - 3 کنترل کیفیت 13

  592 - 48 544 37 - 3 34 جمع کل

 

 دروس کهاد علوم داده -15.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات و تعداد واحدنوع 

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 48 - 48 - 3 - 3 - هااصول طراحی پایگاه داده 1
ها و ساختمان داده

 هاالگوریتم

 48 - 48 - 3 - 3 - هاآنالیز الگوریتم 2
-مبانی کامپیوتر و برنامه

 سازی

 48 - 48 - 3 - 3 - اطالعاتبازیابی  3
ها و ساختمان داده

 هاالگوریتم

 48 - 48 - 3 - 3 - نویسی پایتونبرنامه 4
-مبانی کامپیوتر و برنامه

 سازی

 1رگرسیون  48 - 48 - 3 - 3 - کاویداده 5

 2آمار و احتمال  48 - 48 - 3 - 3 - 1رگرسیون  6

 سازی پیشرفتهبرنامه 48 - 48 - 3 - 3 - هاها و الگوریتمساختمان داده 7

 2آمار و احتمال  48 - 48 - 3 - 3 - های زمانی کاربردیسری 8

 48 - 48 - 3 - 3 - سازی کامپیوتریشبیه 9
افزار ، نرم1آمار و احتمال 

 ریاضی

 هاآنالیز الگوریتم 48 - 48 - 3 - 3 - مبانی هوش محاسباتی 10

 48 - 48 - 3 - 3 - هوش مصنوعی 11
ها و ساختمان داده

 هاالگوریتم
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 48 - 48 - 3 - 3 - یادگیری ماشین 12
-مبانی کامپیوتر و برنامه

سازی، مبانی ترکیبیات و 

 گراف

  576 - - - 36 - 36 - جمع کل

 اقتصادی -دروس کهاد مالی  -16.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 - 64 - - 64 4 - - 4 1اصول حسابداری  1

 1اصول حسابداری  48 - - 48 3 - - 3 2اصول حسابداری  2

 کلیات علم اقتصاد 48 - - 48 3 - - 3 1اقتصاد خرد  3

 1اقتصاد خرد  48 - - 48 3 - - 3 2اقتصاد خرد  4

 1اقتصاد خرد  48 - - 48 3 - - 3 1 اقتصاد کالن 5

 سازی خطیبهینه 48 - 48 0 3 - 3 - سازی غیرخطیبهینه 6

 2اصول حسابداری  48 - - 48 3 - - 3 1حسابداری صنعتی  7

 2اصول حسابداری  64 - - 64 4 - - 4 1حسابداری میانه  8

 1حسابداری میانه  48 - - 48 3 - - 3 1حسابرسی  9

10 
علم اقتصاد یا مبانی کلیات 

 اقتصاد
3 - - 3 48 - - 48 - 

 2اصول حسابداری  48 - - 48 3 - - 3 1مدیریت مالی  11

12 
نظریه بازی و کاربرد در 

 اقتصاد
 2اقتصاد خرد  48 - - 48 3 - - 3

  560 - 48 560 38 - 3 35 جمع کل

 

 دروس اختیاری

 تخصصی -دروس اختیاری  -17.2جدول 

 درسعنوان  ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 - - - 0 3 - - - پروژه کارشناسی 1
واحد و  100گذراندن حداقل 

 اجازه گروه

 48 - - 48 3 - - 3 تاریخ ریاضی 2
واحد  60گذراندن حداقل 

 درسی و اجازه گروه
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 48 - - 48 3 - - 3 تخصصی ریاضیزبان  3
واحد  60گذراندن حداقل 

 درسی و اجازه گروه

 48 - 48 - 3 - 3 - 1فرآیندهای تصادفی  4
، مبانی 2آمار و احتمال 

 ها و جبر خطیماتریس

 48 - - 48 3 - - 3 فلسفه ریاضی 5
واحد  60گذراندن حداقل 

 درسی و اجازه گروه

 2مبانی علوم ریاضی  48 - - 48 3 - - 3 منطق ریاضی 6

 1مبانی علوم ریاضی  48 - - 48 3 - - 3 نظریه مقدماتی اعداد 7

  288 - 48 240 21 - 3 15 جمع کل

 

 

 پیشنهادی -دروس اختیاری خارج از رشته  -18.2جدول 

 عنوان درس ردیف
 تعداد ساعات نوع و تعداد واحد

 نیازپیش
 نظری

-نظری

 محاسباتی
 نظری جمع عملی

-نظری

 محاسباتی
 جمع عملی

 - 48 - - 48 3 - - 3 اصول مدیریت 1

 - 48 - - 48 3 - - 3 روانشناسی عمومی 2

 - 48 - - 48 3 - - 3 شناسیمبانی جامعه 3

 - 48 - - 48 3 - - 3 مبانی کارآفرینی 4

 - 48 - - 48 3 - - 3 زیستمحیطمبانی  5

 - 48 - - 48 3 - - 3 های زندگی دانشجوییمهارت 6

  288 - - 288 19 - - 18 جمع کل
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 سرفصل دروس

 

 

 

 

 

 

 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:FUM_Logo.jpg?uselang=fa


 

22 
 

 مشخصات درس:

 1ریاضی  آزمایشگاهعنوان درس )فارسی(: 

 Mathematics Laboratory Iعنوان درس )انگلیسی(: 

 2ریاضی عمومی  :هم نیاز، 1ریاضی عمومی : نیازپیش            □ندارد       ■دارد :نیازپیش       پایهنوع درس: 

               ■ ندارد   □ داردحل تمرین:          32تعداد ساعت:            عملینوع واحد:       1تعداد واحد: 

 هدف درس:

 لهیوسبهمفاهیم ریاضی عمومی و حل مسائل آن  یسازادهیپریاضی متلب یا متمتیکا و استفاده از آن برای  افزارنرمآشنایی با 

 کامپیوتر.

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 و حل مسائل ریاضی عمومی با کامپیوتر ها و تقویت شهود دانشجو در درک مسائل ریاضیافزارنرم یریکارگبهمهارت 

 سرفصل درس:

  هاو نحوه استفاده از راهنمای متلب،  تعریف متغیرها و ماتریس افزارنرمتاریخچه و محیط متلب یا متمتیکا،  نصب. 

 های ریشه اعداد مختلط و پیدا کردنn- ،)های و فایل هاتابعام، قانون دموآر، ریاضیات سمبولیک )حد، مشتق، انتگرال

های انتگرال و روش-کاربرد مشتقنویسی در متلب،  بررسی مفاهیم حد، مشتق و ، برنامهیدوبعدتابع، رسم نمودارهای 

 .تقریبی برآورد انتگرال

 انتگرال در محاسبه حجم، طول منحنی، گشتاور کاربرد ، قضیه تیلور،هایسرها و دنباله. 

 روش یاددهی یادگیری:

های کوتاه توسط استاد درس، مشارکت دانشجویان در مباحث حل مثال و مسائل مربوط به درس، انجام آزمون سخنرانی،

 .هاآنهای محول شده و تحویل درسی از طریق حل مسئله و انجام تکلیف

 روش ارزیابی:

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

20% 
 %20 نوشتاری:

20% 20% 
 %20عملکردی: 
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 منابع:

 .1397، دانشگاه فردوسی مشهد، MATLABافزار نویسی در نرمای کوتاه بر اصول برنامهو. محتشمی، ج. حسینی قنبرآباد، مقدمه

C.P. Lopez, Matlab Symbolic Algebra and Calculus Tools, Springer, 2014.  

E.Don, Mathematica, McGraw Hill, 2009. 
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 مشخصات درس:

 2آزمایشگاه  ریاضی عنوان درس )فارسی(: 

 Mathematics Laboratory IIعنوان درس )انگلیسی(: 

 3ریاضی عمومی  :هم نیاز ،2، ریاضی عمومی 1آزمایشگاه ریاضی : نیازپیش     □ندارد  ■دارد :نیازپیش پایهنوع درس: 

               ■ ندارد   □ داردحل تمرین:                 32تعداد ساعت:             عملینوع واحد:   1تعداد واحد: 

 هدف درس:    

 وسیلهبهمفاهیم ریاضی عمومی و حل مسائل آن  سازیپیادهمتلب یا متمتیکا و استفاده از آن برای  ریاضی افزارنرمآشنایی با 

 کامپیوتر.

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 و حل مسائل ریاضی عمومی با کامپیوتر ها و تقویت شهود دانشجو در درک مسائل ریاضیافزارنرم کارگیریبهمهارت 

 سرفصل درس:

 بعدیهای سلولی و ساختمان، نمودارهای دوبعدی، نمودارهای سهها، کار با آرایهکار با ماتریس. 

 و کروی و تبدیل  یامختصات قطبی، معادالت خط و صفحه و مقاطع مخروطی، مختصات استوانه توابع پارامتری و

 .مختصات

 فضایی و بردارهای مماس و قائم بر منحنی، تاب، توابع چند متغیره و کاربردها در تصاویر، مشتق سویی و  هایخم

اکسترمم، روش ضربگر الگرانژ،  هایجزئی، صفحه مماس و خط قائم بر رویه، روش تندترین شیب، آزمون

ای و کروی، میدان برداری و شار میدان، انتگرال منحنی گانه در مختصات دکارتی، قطبی، استوانههای دو و سهانتگرال

 .، قضیه استوکس و دیورژانسیاهیالخط، انتگرال رو

 روش یاددهی یادگیری:

های کوتاه توسط استاد درس، مشارکت دانشجویان در مباحث آزمونانجام حل مثال و مسائل مربوط به درس،  سخنرانی،

 .هاهای محول شده و تحویل آندرسی از طریق حل مسئله و انجام تکلیف
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1397، دانشگاه فردوسی مشهد، MATLABافزار نویسی در نرمای کوتاه بر اصول برنامهحسینی قنبرآباد، مقدمه. محتشمی، ج. و

J. Cooper, A MATLAB Companion for Multivariable Calculus, Academic Press, 2001. 

.R.L. Lipsman, J.M. Rosenberg, Multivariable Calculus with MATLAB, Springer, 2017 

E.Don, Mathematica, McGraw Hill, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

20% 
 %20 نوشتاری:

20% 20% 
 %20عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 1آمار و احتمال عنوان درس )فارسی(: 

 Probability and Statistics Iعنوان درس )انگلیسی(: 

 -نیاز: عنوان پیش                            □ندارد            ■دارد :نیازپیش                   پایهنوع درس: 

               □ ندارد    ■داردحل تمرین:                 48عداد ساعت: ت             نظرینوع واحد:              3عداد واحد: ت

 هدف درس:

 امید ریاضی  ،متغیرههای یک متغیره و  چند های خاص، توزیعآشنایی با احتمال متغیرهای تصادفی، توزیع

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

  آشنایی با مفاهیم اولیه آمار و احتمال 

 توانایی انجام محاسبات احتمالی 

 سرفصل درس:

 ،احتمال، قوانین شمارش، احتمال شرطی، استقالل و قانون بیز یهامدلقوانین احتمال،  احتمال: فضای احتمال. 

 تصادفی: تعریف متغیر تصادفی، متغیرهای تصادفی )گسسته، پیوسته و آمیخته(، تابع توزیع، تابع جرم احتمال   متغیرهای

  .و تابع چگالی

  ،امید ریاضی و گشتاورها: امید ریاضی، امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی.  خواص و کاربردهای امید ریاضی

 .ی پراکندگی دیگر، تقارن و چولگی، گشتاورهای یک متغیر تصادفیمیانه و مد یک توزیع، واریانس و معیارها

 ها و کاربردهاتبدیل یک متغیر تصادفی: تابع مولد احتمال، تابع مولد گشتاور، ویژگی. 

 منفی، پواسون،  یادوجملههندسی،  فوق ، هندسی.یادوجملههای استاندارد گسسته و پیوسته: برنولی، توزیع

  .یکنواخت )گسسته و پیوسته(،  نمایی، گاما، بتا و نرمال

 ،احتمالی: مارکوف، چپی  یهاینامساو توزیع تابعی از یک متغیر تصادفی، تولید اعداد تصادفی از یک متغیر تصادفی

 .شف، کشی و شوارتز

 روش یاددهی یادگیری:

 مستمر و کوتاه سخنرانی، حل مثال و واگذاری تمرین، امتحانات
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1390، مشهدس. قهرمانی، مبانی احتمال، ترجمه غالمحسین شاهکار و ابوالقاسم بزرگ نیا، انتشارات دانشگاه فردوسی 

G.G. Roussas, Introduction to Probability, 2nd Edition, Academic Press, 2014. 

G.R. Grimmett, D. Stirzaker, Probability and Random Processes, 3rd Edition, Oxford, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

  1ریاضی عمومی عنوان درس )فارسی(: 

 Calculus Iعنوان درس )انگلیسی(: 

 -:نیازپیشعنوان                           ■ندارد          □دارد :نیازپیش                پایهنوع درس: 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:               48تعداد ساعت:       نظرینوع واحد:           3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 هاآنآشنایی با مفاهیم اصلی حساب دیفرانسیل و انتگرال یک متغیره و کاربردهای 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 انجام محاسبات و  توانمندی در مباحث نظری ریاضی

 سرفصل درس:

 )اعداد حقیقی )سوپریمم، اینفیمم، اصل کمال 

  ،نمایش اعداد مختلط در مختصات قطبی، توان، قانون دموآر، ریشه اعداد اعداد مختلط )معرفی، خواص مقدماتی

 مختلط(

 )جبر توابع )دامنه، برد، تابع معکوس 

  حد چپ و راستتینهایبو حد در  تینهایبحد و قضایای مربوط، حد ، 

  مربوط )قضیه مقدار میانی و قضیه مقدار ماکزیمم( یایو قضاپیوستگی 

  هاآنمشتق، دستورهای مشتق، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توابع مثلثاتی و توابع معکوس 

 قضیه رل 

 قضیه مقدار میانگین، کاربردهای قضیه مقدار میانگین 

 اکسترمم نسبی و مطلق 

 قضیه تیلور 

 کاربردهای هندسی و فیزیکی مشتق 

 های معادالتکاربرد مشتق در تقریب ریشه 

 ع پیوسته و قطعه قطعه پیوستهتعریف انتگرال تواب 
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 قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال 

 تابع اولیه 

 لگاریتم 

  هاآنتابع نمایی و مشتق 

 هاآنهای هذلولوی و معکوس تابع 

 و تجزیه کسرها جزءجزءبهمانند تغییر متغیر،  یریگانتگرالهای روش 

 تقریبی برآورد انتگرال یهاروش 

  محاسبه مساحت.کاربرد انتگرال در 

 روش یاددهی یادگیری:

مشارکت دانشجویان در مباحث درس.  های کوتاه توسط استادو انجام آزمون حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی،

 .هاآنهای محول شده و تحویل تکلیف و انجامدرسی از طریق حل مسئله شرکت در کالس حل تمرین 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395، انتشارات فاطمی، ج. استوارت، حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه ارشک حمیدی 

 .1394انتشارات فاطمی، ، ج. توماس، حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه سیامک کاظمی

 .1388س. شهشهانی، حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتشارات فاطمی، 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 2ریاضی عمومی عنوان درس )فارسی(: 

  Calculus IIعنوان درس )انگلیسی(: 

 1آزمایشگاه ریاضی  هم نیاز:، 1ریاضی عمومی : نیازپیشعنوان            □ندارد      ■دارد :نیازپیش   پایهنوع درس: 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:           48تعداد ساعت:           نظرینوع واحد:    3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 عددی یهایو سر هادنبالهمسائل فیزیکی،  آشنایی با کاربردهای حسابان در -

 آشنایی مقدماتی با هندسه فضایی -

 سرفصل درس:

 . ...کاربردهای انتگرال در محاسبه حجم، طول منحنی، گشتاور و 

 (هایسرهای همگرایی های عددی و قضایای مربوط )شامل آزمونها و سریدنباله 

 سری توانی 

 قضیه تیلور با باقیمانده و بدون باقیمانده 

 مختصات قطبی 

 ها در صفحهخم 

 در مختصات قطبی  سرعت، شتاب و انحنا در مختصات دکارتی و 

  هاآنمعادالت پارامتری و محاسبات مربوط به 

 مختصات فضایی 

 بردار در فضا 

 ضرب عددی، ضرب برداری 

 معادالت خط و صفحه 

 مقاطع مخروطی 2درجه های رویه 

  و کروی در فضا و تبدیل مختصات یااستوانهمختصات 

 تابع برداری و مشتق آن 

 فضایی هایخم   
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 سرعت و شتاب 

 منحنی طول قوس 

 خمیدگی و بردارهای مماس و قائم بر منحنی 

 تاب 

 روش یاددهی یادگیری:

مشارکت دانشجویان در مباحث های کوتاه توسط استاد درس.  و انجام آزمون حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی،

 هاآنو تحویل  شدههای محول تکلیف و انجامشرکت در کالس حل تمرین  ،درسی از طریق حل مسئله

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395، انتشارات فاطمی، ج. استوارت، حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه ارشک حمیدی 

 .1394، انتشارات فاطمی، ج. توماس، حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه سیامک کاظمی 

 .1388س. شهشهانی، حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتشارات فاطمی، 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 3ریاضی عمومی عنوان درس )فارسی(: 

 Calculus IIIعنوان درس )انگلیسی(: 

 2آزمایشگاه ریاضی  هم نیاز:، 2ریاضی عمومی : نیازپیشعنوان              □ندارد       ■دارد :نیازپیش  پایهنوع درس: 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:          48تعداد ساعت:         نظرینوع واحد:  3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آن یو کاربردهاچندگانه  یهاانتگرالآشنایی با حسابان چند متغیره  مانند آنالیز برداری و 

 سرفصل درس:

 توابع چند متغیره 

 مشتق سویی و جزئی 

 صفحه مماس و خط قائم بر رویه 

 گرادیان 

 روش تندترین شیب 

 قاعده زنجیری برای مشتق جزئی 

 دیفرانسیل کامل 

 های مقیداکسترممهای اکسترمم، اکسترمم، آزمون 

 روش ضربگر الگرانژ 

 و کروی، کاربردهای آن در مسائل هندسی و  ایاستوانهدر مختصات دکارتی، قطبی،  گانهسههای دوگانه و انتگرال

 فیزیکی

 یریگانتگرال یهاروش 

  یریگانتگرالقضیه تعویض ترتیب 

 میدان برداری و شار میدان 

 انتگرال روی خم 

 ایانتگرال رویه 

 )دیورژانس )واگرایی 
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 کار، میدان گرادیان، چرخه، الپالسین، پتانسیل 

 قضایای گرین 

 واگرایی( و استوکس.) ورژانسید 

 روش یاددهی یادگیری:

مشارکت دانشجویان در مباحث +های کوتاه توسط استاد درس. و انجام آزمون، حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی

 هاآنو تحویل های محول شده تکلیف و انجامین در کالس حل تمردرسی از طریق حل مسئله شرکت 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395انتشارات فاطمی،  ،ج. استوارت، حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه ارشک حمیدی

 .1394، انتشارات فاطمی، ج. توماس، حساب دیفرانسیل و انتگرال، ترجمه سیامک کاظمی

 .1388س. شهشهانی، حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتشارات فاطمی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 1مبانی علوم ریاضی عنوان درس )فارسی(: 

 Foundations of Mathematical Sciences Iعنوان درس )انگلیسی(: 

 -:نیازپیشعنوان                               ■ندارد        □ دارد :نیازپیش         پایهنوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:                 48تعداد ساعت:       نظرینوع واحد:         3تعداد واحد: 

 هدف درس:

  ،توابع  و هامجموعهآشنایی با مبانی منطق 

  به  یابیدست ژهیوبه هاآنکسب مهارت الزم برای درک مفاهیم ریاضی، استفاده و توانایی انتقال شفاهی و کتبی

 ریاضی یهااثباتو  هااستداللخواندن، فهمیدن، خلق، نگارش و انتقال  یهامهارت

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

های استدالل و اثبات ریاضی و استفاده از آن در دروس درک و ارائه روش ژهیوبهمبانی ریاضیات  یاهیپادرک مباحث  

 دیگر

 سرفصل درس:

 یهامهارتبه  یابیدستهای استدالل و اثبات ریاضی است. هدف اصلی تمرکز اصلی در این درس بر آموزش روش 

یک مسئله کافی نیست  حلراهریاضی است. دانستن  یهااثباتو  هااستداللخواندن، فهمیدن، خلق، نگارش و انتقال 

برای سایر دانشجویان توضیح دهد و این توضیحات را به شکل  فهمقابلرا به زبان  حلراهبلکه  دانشجو باید بتواند 

 صحیح و درست به نگارش درآورد.

 ریاضی بر پایه مفاهیم و موضوعات به شرح زیر است: یهااثباتو  هااستداللدر  چندگانه یهامهارتبه  یابیدست 

  محموالت. یصور ریغو حساب  هاگزاره یصور ریغمنطق ریاضی شامل حساب 

  ها، عضویت، مجموعه توانی، ، زیرمجموعههاآنها و نمایش ها شامل معرفی مجموعهمجموعه یصور ریغنظریه

ها و ارتباط این مفاهیم با ، تفاضل، تفاضل متقارن و متمم و ویژگیهامجموعهشتراک خانواده دلخواهی از اجتماع و ا

 ها.دکارتی و اجتماع مجزا و ویژگی ضربحاصلیکدیگر، 
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 های ترتیبی و ، رابطههاآنهای هم ارزی و افرازها و ارتباط بین های هم ارزی، ردهها و توابع شامل رابطهرابطه

باال و پایین، ترکیب و وارون روابط  یهاکرانهای مرتب، عضوهای ماکزیمم و مینیمم، ماکسیمال و مینیمال، مجموعه

 ، پوشا، دوسویی.کیبهکیها، توابع و توابع، نگاره و نگاره معکوس و ارتباط با اعمال مجموعه

 های هم ارزی.اد صحیح به روش ردهمعرفی اعداد طبیعی به روش پئانو و ساختن اعد 

 روش یاددهی یادگیری:

مشارکت دانشجویان در مباحث  درس.های کوتاه توسط استاد و انجام آزمون و مسائل مربوط به درس سخنرانی، حل مثال

 انجام تکالیف  و درسی از طریق حل مسئله

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395ها و کاربردهای آن، ترجمه عمید رسولیان، مرکز نشر دانشگاهی، ، نظریه مجموعه، ش. لیننیای. 

D. Smith, M. Eggen, R.S. Andre, A Transition to Advanced Mathematics, 8th Edition, Cengage 

Learning, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمرارزشیابی  ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامهعنوان درس )فارسی(: 

 Foundation of Computer and Programmingعنوان درس )انگلیسی(: 

  -: نیازپیشعنوان                       ■ندارد                  □ دارد :نیازپیش               پایهنوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:          48تعداد ساعت:              محاسباتی-نظرینوع واحد:               3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 سازی و کامپیوترآشنایی با مبانی برنامه

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 طراحی مقدماتی الگوریتم -

 اهسازی مدل، پیادههاآن وتحلیلتجزیههای مقدماتی در کامپیوتر و اجرا و سازی الگوریتمتوانایی پیاده -

 وسیله کامپیوترحل مسائل به -

 سرفصل درس:

  یک  عنوانبهیک کامپیوتر  یافزارسختتاریخچه کامپیوتر، آشنایی مقدماتی با ساختار کامپیوتر، معرفی کلی اجزاء

 عملیات اولیه انجام شونده توسط این مدل محاسباتی. نیترسادهمدل محاسباتی، ارتباط بین اجزاء مختلف، بیان 

 های های ساده بر اساس عملیات اولیه و مستقل از زمان، بررسی الگوریتمای بر الگوریتم و معرفی الگوریتممقدمه

 چند عدد، میانگین، جستجو و ... .مسائل ساده از قبیل: جمع 

  ای بر ، مقدمهشدهارائههای سطح باال مانند جاوا و پی تون برای اجرای الگوریتم نویسیبرنامهمعرفی یک زبان

 .یاداده یهاپیتا، معرفی هاثابتو معرفی ساختار کلی برنامه و متغیرها و  نویسیبرنامه

 و فایل، مفهوم زمان اجرا و حافظه مصرفی. ارائهدها و پارامترها، کار با ، متهاحلقهکنترلی، انواع -عبارات شرطی 

 یسازمرتبهای جستجو و بازگشتی، بررسی الگوریتم یهابرنامهها و مفهوم الگوریتم. 

 .انجام یک پروژه عملی مرتبط با رشته 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم -
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 یادگیری: روش یاددهی

 انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانسازی. و پیاده یسازهیشب سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1392، ناقوس ،C به زبان نویسیبرنامه، مقدمات کامپیوتر و ع. چمکوری

T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, 3rd Edition, 

The MIT Press, 2009. 

P.J. Deitel, H.M. Deitel, Java How to Program, 9th Edition, Prentice Hall, 2011. 

P.J. Deitel, H.M. Deitel, C++ How to Program, 9th Edition, Prentice Hall, 2011. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10و حداقل  %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %10حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 معادالت دیفرانسیلعنوان درس )فارسی(: 

 Differential Equationsعنوان درس )انگلیسی(: 

 2ریاضی عمومی : نیازپیشعنوان                           □ندارد                  ■دارد :نیازپیش           پایهنوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:              48تعداد ساعت:        محاسباتی-نظرینوع واحد:                 3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 هاآنهای حل آشنایی با معادالت دیفرانسیل و روش

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 معادالت دیفرانسیل مسائلدرک و حل 

 سرفصل درس:

 معادالت دیفرانسیل یهاجواب یبنددستهای بر معادالت دیفرانسیل: نکات کلی در مورد وجود، یکتایی و مقدمه. 

  به معادالت همگن، معادالت کامل،  لیتبدقابل، معادالت همگن، معادالت ریپذکیتفکمعادالت مرتبه اول: معادالت

 .معدالت خطی مرتبه اول

 )... معادالت غیرخطی مهم )برنولی، الگرانژ و. 

 یسازمدلمنحنی، مسیرهای قائم و  یهادسته. 

 ماتی در مورد معادالت خطی، معرفی جواب عمومی معادله خطی معادالت مرتبه باالتر: تحویل مرتبه،  مفاهیم مقد

، استفاده از یک جواب معلوم برای یافتن جوابی دیگر، معادالت خطی همگن با ضرایب ثابت همگن ریغهمگن و 

های عملگری برای حل معادالت با ضرایب غیرثابت )معادالت ،  روشهمگن ریغمعادالت خطی  (،)مرتبه دوم و باالتر

 .اویلر...( نظریه مقدماتی معادالت با شرایط مرزی )مقادیر و توابع ویژه( -کوشی

 حول نقاط عادی، معادله لژاندر،  هاجوابتوانی،  یهایسرسری توانی و توابع خاص: مروری بر  یهاجواب

معادله  (،حول نقاط غیرعادی )روش فروبنیوس هاجوابلژاندر،  یهایاچندجملهلژاندر، خواص  یهایاچندجمله

 .بسل، تابع گاما، خواص تابع بسل

  تبدیل الپالس و کاربردهای آن: مقدمه )نکاتی در مورد نظریه الپالس( قضیه وجودی، تبدیل الپالس، مشتق و

 واحد و تابع دلتای دیراک، موارد استعمال در معادالت دیفرانسیل یاپلهانتگرال، قضایای انتقال و معرفی توابع 
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 .مشتق و انتگرال تبدیل الپالس، معرفی پیچش )کانولوشن( معرفی معادالت انتگرالی، حل دستگاه خطی با تبدیل الپالس 

 معرفی تابع گرین برای حل معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم. 

  صورتبهمحاسبه مقدار ویژه برای معادالت با شرایط مرزی y”+λ y =0 نیومنهای مرزی دیریکله و در حالت. 

  رینظکامپیوتری  افزارهاینرماستفاده از Matlab  و Maple برای حل معادالت دیفرانسیل. 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان آزمون و انجام و حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی

 هاآنو انجام تکالیف محول شده و تحویل درسی از طریق حل مسئله 

 :روش ارزیابی

 منابع:

 .1396، معادالت دیفرانسیل، انتشارات دانشگاه فردوسی، ا. کرایه چیان

W.E. Boyce, R.C. Diprima, Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 

10th Edition, International Student Version, Wiley, 2011.  

 )ویرایش نهم این کتاب توسط حمیدرضا ظهوری زنگنه ترجمه و توسط انتشارات فاطمی منتشر شده است.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 درس:مشخصات 

 2آمار و احتمال عنوان درس )فارسی(: 

 Probability and Statistics IIعنوان درس )انگلیسی(: 

 1آمار و احتمال : نیازپیشعنوان               □ندارد        ■دارد :نیازپیش            تخصصی الزامینوع درس: 

               □ندارد    ■داردحل تمرین:              48تعداد ساعت:              نظرینوع واحد:             3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آماری یهافرضبرآورد و آزمون  یهاروشآشنایی با 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 های فرضاحتمالی و آزمون یهاعیبا توزآشنایی 

 سرفصل درس:

 تابع چگالی و تابع توزیع توام، متغیرهای تصادفی مستقل، کواریانس، ضریب همبستگی، های توام: تابع احتمال، توزیع

  .های توام خاصهایی از توزیعمثال

 شرطی، امید ریاضی شرطی  یهاعیتوزشرطی پیوسته، کاربرد  یهاعیتوزشرطی گسسته،  یهاعیتوزهای شرطی: توزیع

 .و کاربردهای آن شامل امید کل، واریانس شرطی

 زیع توابعی از متغیرهای تصادفی: روش تابع توزیع، روش تغییر متغیرها )دو یا چند متغیره(،  روش تابع مولد گشتاور، تو

توزیع مجموع متغیرهای تصادفی، مجموع تعداد تصادفی از متغیرهای تصادفی، امید ریاضی مجموع تعداد تصادفی 

 .از متغیرهای تصادفی

 توسط نرمال، تقریب پواسن به نرمال یادوجملهقریب قضیه حد مرکزی )بدون اثبات( و ت. 

  آماری، نمودارهای آماری یهاشاخصیادآوری در حد دو جلسه(: نمونه، جامعه آماری، ) یفیتوصآمار.  

  دو و توزیع فیشر-، تی استودنت، کاییانمونههای ، توزیعیانمونهنمونه تصادفی، توزیع میانگین. 

 یهانمونه، فاصله اطمینان با اندازه یافاصله،  برآورد یانقطههای برآوردیابی پارامترهای نامعلوم: برآوردیابی روش 

 .بزرگ
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  دوطرفه،  یهافرض، آزمون طرفهکی یهافرضساده، آزمون  یهافرض: آزمون هافرضآشنایی با مفاهیم آزمون

بزرگ، استنباط در مورد دو میانگین،  یهانمونهآزمون واریانس جمعیت نرمال، آزمون میانگین و نسبت با اندازه 

 .بزرگ یهانمونهاستنباط در مورد جفت مشاهدات، آزمون میانگین و نسبت دو جمعیت با اندازه 

 روش یاددهی یادگیری:

 و واگذاری تمرین مسئلهسخنرانی، حل 

 زیابی:روش ار

 :موردنیازتجهیزات و امکانات 

 آماری افزارهاینرم

 منابع:

 .1394، ن. نعمت الهی، آمار و احتماالت مهندسی، انتشارات دلفک

، انتشارات ، ترجمه مجید اسدی و ابوالقاسم بزرگ نیاای بر آمار و احتمال )برای دانشجویان مهندسی و علوم(مقدمه، ش. م. راس

 .1382، دانشگاه فردوسی مشهد

 .1383، ج. بهبودیان، آمار و احتمال مقدماتی، انتشارات دانشگاه امام رضا )ع(

 .1390، ر و ابوالقاسم بزرگ نیا، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدس. قهرمانی، مبانی احتمال، ترجمه غالمحسین شاهکا

 G. G. Roussas, Introduction to probability, 2nd Edition, Academic Press, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 1آنالیز ریاضی عنوان درس )فارسی(: 

 Mathematical Analysis Iعنوان درس )انگلیسی(: 

 مبانی آنالیز ریاضی: نیازپیشعنوان                            □ندارد        ■دارد :نیازپیش           الزامیتخصصی نوع درس: 

              □ ندارد    ■داردحل تمرین:                 48تعداد ساعت:      نظرینوع واحد:              3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 توابع و فضاهای تابعی یهایسرو  هادنبالهآشنایی با نظریه انتگرال ریمان اشتیلیس، 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 در دروس باالتر هاآنتوانایی کار با مفاهیم دقیق ریاضی و آمادگی برای استفاده از 

 سرفصل درس:

  ،انتگرال ریمان اشتیلیس: تعریف و قضایای عمومی، قضایای تغییر متغیر، قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال

ها، و قضیه مقدار میانگین انتگرال یریپذانتگرالتبدیل انتگرال ریمان اشتیلیس به انتگرال ریمان، شرط ریمان برای 

 های ناسره.انتگرال

  دارکرانگیری نسبت به توابع با تغییر ریف و قضایای الزم، رابطه آن با توابع صعودی، انتگرال: تعدارکرانتوابع با تغییر. 

 با پیوستگی، همگرایی  هاآنهای های توابع و رابطهها و سریوار و یکنواخت دنبالهدنباله و سری توابع: همگرایی نقطه

های توانی، بحث روی آزمون دیریکله قضیه دینی، سریهای مشتق و انتگرال، آزمون وایرشتراس، آزمون آبل، دنباله

 های توانی و قضیه  حد آبل.همگرایی یکنواخت سری

  معرفی فضای تابعیC(X) ،ی.اسکول –، قضیه آرزال یوستگیپهم، بیان قضیه استون وایرشتراس 

 مثلثاتی، دستگاه متعامد یکه، ضرایب فوریه، سری فوریه، هسته  دیریکله، قضیه پارسوال،  یاچندجملههای فوریه: سری

 های فوریه.نامساوی بسل، همگرایی سری

 روش یاددهی یادگیری:

در مباحث  انیدانشجومشارکت های کوتاه توسط استاد درس. زمونو انجام آ حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی،

 .هاآنو تحویل  شدههای محول انجام تکلیف ،شرکت در کالس حل تمرین ،ل مسئلهدرسی از طریق ح
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395عالم زاده، انتشارات علمی و فنی،  اکبرعلیو. رودین، اصول آنالیز ریاضی، ترجمه 

 .1394عالم زاده، دانشگاه صنعتی شریف،  اکبرعلیت. م. آپوستول، آنالیز ریاضی، ترجمه 

G. Bartle, D.R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, John Wiley, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 سازی خطیبهینهعنوان درس )فارسی(: 

 Linear Optimizationعنوان درس )انگلیسی(: 

 ها و جبر خطیمبانی ماتریس: نیازپیش عنوان             □ندارد        ■دارد :نیازپیش           تخصصی الزامینوع درس: 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:        48تعداد ساعت:        محاسباتی-نظرینوع واحد:      3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 یاانهیراو  مؤثر طوربه هاآنمسائل واقعی و حل  سازیمدل

 سرفصل درس:

 سیمی، ترهای ی، روشمدل بند) یخط یزیربرنامهریاضی،  یهامدلانواع ، تعملیادر تحقیق  یهانهیزمبا یی آشنا

و مدل  هاشبکه (سیتحسالیز آنا، آنیج و نتانی اندوگگ، بزر M و یدوفازهای ، روشو دوگانلیه اوسیمپلکس 

شاخه و کران و  یهاروشحیح )صی هایرمتغ یزیربرنامهبا یی آشنا، مشابه یهامدلیر ساصیص، و تخ ونقلحمل

 .برشی(صفحه 

 سازی مثل معرفی و حل به یک زبان مدلCPLEX ،ILOG (OPL) ،GAMS ،Juliapot ،GUROBI  و

AMPL. 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میداقل یکی از نرماستفاده از ح -

 روش یاددهی یادگیری:

 انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانسازی. و پیاده یسازهیشب سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1392، ، نشر کتاب دانشگاهی، ترجمه اسماعیل خرمخطی ریزیبرنامه، ، شرالی، جارویسبازارا

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10و حداقل  %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %10حداکثر  %30 حداکثر
 -عملکردی: 
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، ، مرکز نشر دانشگاهی، ترجمه محمدباقر بازرگانخطی پویا و با اعداد صحیح ریزیبرنامه، آشنایی با تحقیق در عملیات: طه حمدی

1387. 

F.S. Hillier, G.J. Liberman, Introduction to Operation Research, 9th Edition, McGraw-Hill 

Science, 2009. 

D. Luenberger, Linear and Nonlinear Programming, 4th Edition, Springer, 2016. 

W.L. Winston, Operation Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press, 2003. 

H. Taha, Operations Research: An Introduction, 10th Edition, Pearson PRENTICE-Hall, 2016. 
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 مشخصات درس:

 توابع مختلطعنوان درس )فارسی(: 

 Functions of a Complex Variableعنوان درس )انگلیسی(: 

 مبانی آنالیز ریاضی: نیازپیشعنوان                        □ندارد          ■دارد :نیازپیش           تخصصی الزامینوع درس: 

               □ندارد   ■دارد تمرین:حل              48تعداد ساعت:        نظرینوع واحد:              3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی با توابع مختلط یک متغیره و قضایای مهم آن

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 ی این توابع در حل مسائل مختلف و کاربردیهاتواناییابزارهای موجود در توابع مختلط و آشنایی با  کارگیریبه

 سرفصل درس:

 یادآوری دستگاه اعداد مختلط و مقدمات توپولوژیک آن 

 توابع مقدماتی و خواص نگاشتی آنها 

 توابع تحلیلی و معادالت کوشی ریمان 

 مقدمات توابع همساز 

 مختلط گیریانتگرال 

 قضیه و فرمول انتگرال کوشی و کاربردهای آن 

 قضیه اساسی جبر 

 توانی، سری تیلور یهایسر 

 قضیه ماکزیمم قدر مطلق 

 و صفرها هانیتک 

 سری لوران 

  حقیقی یهاانتگرالو کاربرد آنها در محاسبه  هاماندهحساب 

  همدیس یهانگاشت هیو نظر یدوخطتیدیالت. 
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 روش یاددهی یادگیری:

های کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان در مباحث و انجام آزمون حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی،

 های محول شده و تحویل آنها.انجام تکلیف ،طریق حل مسئلهدرسی از 

 روش ارزیابی:

 منابع:

عالم زاده، انتشارات نگارنده دانش،  اکبرعلی(، ترجمه 2017)ویرایش هفتم آنها  یو کاربردها. چرچیل، ج. براون، متغیرهای مختلط ر

1396. 

 .1395ر. آ. سیلورمن، آنالیز مختلط و کاربردهای آن، ترجمه علی عمیدی و خلیل پاریاب، مرکز نشر دانشگاهی تهران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 1توپولوژی عمومی عنوان درس )فارسی(: 

 General Topology Iعنوان درس )انگلیسی(: 

 مبانی آنالیز ریاضی: نیازپیشعنوان                        □ندارد       ■دارد :نیازپیش  تخصصی الزامینوع درس: 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:          48تعداد ساعت:          نظرینوع واحد:                 3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 همبندی  ازجملهبررسی فضاهای توپولوژیکی و خواص بنیادین فضا 

 سرفصل درس:

 های باز و بسته، نقاط درونی، نقاط انباشتگی، نقاط مرزی، های اولیه: تعریف توپولوژی، مجموعهمقدمات و تعریف

های مختلف از انواع توپولوژی و فضاهای توپولوژیک )متناهی، درون و بستار یک مجموعه، زیرمجموعه چگال، مثال

 پایه و زیر پایه. ،...(، تعریف همگرایی،یضربحاصلگسسته، متریک، ترتیبی، 

 همسان های بسته، زیر فضاها، نشاندن و های باز و نگاشتای، نگاشتتوابع پیوسته: تعریف تابع پیوسته، پیوستگی نقطه

 .یقسمتخارجو قضایای مرتبط، همانندی، فضاهای  یضربحاصلو قضایای مرتبط، توپولوژی  یختیر

  فضاهای فشرده، قضیه تیخونوف )بیان(، فضاهای موضعا فشرده و  ضربحاصل: فضاهای فشرده، یو همبندفشردگی

 همبندی، همبندی موضعی و قضایای مربوطه. یهامؤلفهقضایای مربوطه، فضاهای فشرده با توپولوژی ترتیبی، همبندی، 

  ،و قضایای مرتبط. یریپذکیتفکاصول شمارایی: فضاهای شمارای اول، فضاهای شمارای دوم 

 1ضاهای اصول جداسازی: فT هاسدورف، منظم، نرمال و قضایای مرتبط، لم اوریسون، قضیه گسترش تیتزه، قضیه ،

 نشاندن اوریسون )بیان و طرح اثبات(.

 روش یاددهی یادگیری:

 ل، مشارکت دانشجویان در حل مسائهای مناسبو برگزاری آزمون های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 روش ارزیابی:

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 منابع:

 .1392، ، توپولوژی عمومی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، م. صال مصلحیاننیکناما. 

 .1396، ابراهیم صالحی، جواد اللی و نادر وکیل، مرکز نشر دانشگاهی، توپولوژی: نخستین درس، ترجمه یحیی تابش، ج. مانکرز

J. Dugundji, Topology, Allyn and Bacon Inc., 1978. 
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 مشخصات درس:

 *جبر خطی عددیعنوان درس )فارسی(: 

 Numerical Linear Algebraعنوان درس )انگلیسی(: 

ها و جبر مبانی ماتریس: نیازپیشعنوان                       □ندارد           ■دارد :نیازپیش        تخصصی الزامینوع درس: 

 خطی، مبانی آنالیز عددی

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:            48تعداد ساعت:         محاسباتی-نظرینوع واحد:      3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 های عددی در جبر خطیمفاهیم جبر خطی و روشآشنایی با 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 درک مفاهیم جبر خطی عددی

 سرفصل درس:

 و استاتژی محور  روش حذفی گوس، حذفی گوس جردن ازجملههای مستقیم برای حل دستگاه معادالت خطی روش

 .گیری، محاسبه معکوس و دترمینان یک ماتریس

 برداری و ماتریسی و تحلیل خطا یهانرم. 

 تجزیه LU و QR یک ماتریس و استفاده از آنها در حل دستگاه معادالت خطی. 

 های معین مثبت متقارن و خواص آنها و تجزیه چولسکی یک ماتریس معین مثبت متقارنماتریس. 

  با استفاده از تجزیه هادادههای دوم و برازش ناکمترین تو مسئلهحل QR و حل دستگاه معادالت نرمال. 

 های تکراری ژاکوبی و گوس سایدل و روشSOR. 

 های توانی و محاسبه مقادیر ویژه و بردارهای ویژه یک ماتریس با استفاده از روشQR. 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم 

 یادگیری:روش یاددهی 

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون و حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی

 و انجام تکالیف محول شده و ارائه آنها درسی از طریق حل مسئله 
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 روش ارزیابی:

 منابع:

  .1396، ، دانشگاه فردوسی مشهد، ترجمه فائزه توتونیان، جبر خطی عددی و کاربردهادات ثب. نا

B. Nath Datta, Numerical Linear Algebra and Applications, 2nd Edition, 2010.  

C.D. Mayer, Analysis and Applied Linear Algebra, Siam, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 *جبر خطی(: عنوان درس )فارسی

 Linear Algebraعنوان درس )انگلیسی(: 

 جبر خطیها و مبانی ماتریس: نیازپیشعنوان                  □ندارد       ■دارد :نیازپیش         تخصصی الزامینوع درس: 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:         48تعداد ساعت:  نظرینوع واحد:           3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی با مفاهیم جبر خطی

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 درک مفاهیم جبر خطی -

 آشنایی با فضاهای برداری  -

 در جبر خطیها افزارنرماستفاده از  -

 سرفصل درس:

 در درس مبانی  احتماالًها، قطری کردن و مثلثی کردن همزمان که یادآوری قطری کردن و مثلثی کردن ماتریس

  .اندنشدهانیبها و جبر خطی ماتریس

  خطی یهالیتبدحاصل جمع مستقیم زیر فضاها، حاصل جمع مستقیم. 

  کمین آن یهایالهچندجمتجزیه تبدیل خطی متناظر با تجزیه. 

 زیر فضاهای دوری یک تبدیل خطی. 

 صورت گویا، صورت جردن-هامیلتون-تعمیم قضیه کیلی. 

  محاسبه عوامل پایا، ضرب درونی، تعامد، تصویر متعامد پایه متعامد تابعک خطی الحاق، عملگر مثبت، عملگرهای

 .متقارن، صورت متقارن کجیکین نرمال، قطری کردن عملگر نرمال، صورت دوخطی، صورت 

  ماتریسی. )در صورت صالحدید استاد  مسائلمناسب مانند میپل و یا متلب در حل و بررسی  افزارهاینرماستفاده از

 .ها(افزارنرمدرس و حل تمرین و داشتن وقت کافی برای استفاده از 
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 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثمشارکت دانشجویان  .های کوتاه توسط استاد درسانجام آزمون و حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی،

 و انجام تکالیف محول شده و ارائه آنهادرسی از طریق حل مسئله 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1394، ، مرکز نشر دانشگاهی، ترجمه جمشید فرشیدی، جبر خطی، ر. کنزیم. هافمن .ک

K.M. Hoffman, R. Kunxe, Linear Algebra, Prentice Hall, 1971. 

D.C. Lay, Linear Algebra and Applications, Addison Wesley, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 1ساختارهای جبری و کاربردهای آن عنوان درس )فارسی(: 

 Algebraic Structures and Applications Iعنوان درس )انگلیسی(: 

 مبانی جبر: نیازپیشعنوان                          □ندارد          ■دارد :نیازپیش              تخصصی الزامینوع درس: 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:               48تعداد ساعت:         نظرینوع واحد:               3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 هاها و مدولاتی و بنیادین حلقهآشنایی با مفاهیم مقدم

 سرفصل درس:

  ها و هایی از حلقهصفر، مثال هیعلمقسومشامل تعریف عنصر واحد، یکه، پوچ توان،  هاحلقهتعریف و خواص اولیه

های یکدار، ها شامل حلقههای مربعی. انواع حلقهو حلقه ماتریس Znدر حلقه  ژهیوبهبررسی عناصر ویژه در آنها 

ها، زیرحلقه و نایک گروه آبلی، حلقه چهارگ یهایختیردرونجابجایی، حوزه صحیح، حلقه تقسیم، میدان، حلقه 

های دوری )اصلی( و حوزه ، ایده آلدشدهیتولهای ها، ایده آلها، اشتراک ایده آله آلشرایط زیرحلقه بودن، اید

ها و قضایای حلقه یختیرهم، یقسمتخارجهای برای تعداد متناهی(، حلقه)ها ایده آل اصلی، اعمال روی ایده آل

های یکبسون یک حلقه در حلقهها و رادیکال جهای بیشین و اول، رادیکال ایده آلها، ایده آلیکریختی حلقه

جابجایی و قضایای مربوطه، مشخصه یک حلقه و قضایای مربوط به آن، میدان کسرهای یک حوزه صحیح و خواص 

 آن، میدان اول و زیر میدان اول و تعیین آن تا حد یکریختی.

  حوزه صحیح یا میدان  و بررسی خواص آن در حالتی که حلقه ضرایب یکدار، جابجایی، هایاچندجملهتعریف حلقه

، عنصر ریناپذلیتحو، شریک بودن، عنصر یریپذبخشو خواص مربوط آن، تعریف  یاچندجمله کیدرجهباشد. 

 . هایاچندجملهاول در حوزه صحیح و حلقه 

 :کاربردها 

  تجزیه هایاچندجملهدر  ریناپذلیتحوها و عناصر و بررسی ساختار ایده هایاچندجملهالگوریتم تقسیم در ،

 و قضایای مربوطه. هایاچندجمله

 های دوری، ها، زیرمدولهای یکانی، فضاهای برداری، زیرمدولها شامل مدولتعریف و خواص اولیه مدول

توسط یک مجموعه، جمع مستقیم داخلی و خارجی و ارتباط آنها. تعریف و خواص مقدماتی  دشدهیتولهای زیرمدول

 .جبرها
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 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون ی، حل مثال و مسائل مربوط به درسسخنران

 درسی از طریق حل مسئله و انجام تکالیف محول شده و ارائه آنها

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1392، ، علمی و فنیعالم زاده اکبرعلی، ترجمه ، نخستین درس در جبر مجردب. فرالی .ج

 .1393، ، پژوهشعالم زاده و حسین ذاکری اکبرعلی، ترجمه ، جبرت. د. هانگرفورد

J.B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, Pearson Education, International Edition, 

ebook, 2013. 

T.W. Hungerford, Algebra, Graduate Texts in Mathematics 73, 8th Edition, Springer Verlag, 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 مبانی آنالیز ریاضیعنوان درس )فارسی(: 

 Foundations of Mathematical Analysisعنوان درس )انگلیسی(: 

 2، ریاضی عمومی 2مبانی علوم ریاضی : نیازپیشعنوان         □ندارد     ■دارد :نیازپیش      تخصصی الزامینوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:           48تعداد ساعت:         نظرینوع واحد:        3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی با مبانی فضاهای متریک، حد و پیوستگی در فضاهای متریک و قضایای بنیادین مربوط به این مفاهیم

 سرفصل درس:

  ساختار اعداد حقیقی، فضاهای متریک، انواع متریک رویnR ،همسایگی، نقاط حدی، درونی، مرزی، بیرونی ،

های باز، بسته، چگال، فشردگی، همبندی و قضایای درون و مرز یک مجموعه، مجموعه چسبیدگی و تنها، بستار،

 .مربوط، خواص متریک فضاهای اقلیدسی

 های حقیقی، حد باالیی و حد پایینی دنباله، دنباله کشی، فضای متریک تام، قضایای مربوطهدنباله، زیردنباله، دنباله. 

  حد و پیوستگی توابع در فضاهای متریک، قضایای حفظ فشردگی و حفظ همبندی توسط توابع پیوسته، خواص

، توابع لیپ شیتز، هایوستگیناپپیوستگی، قضیه پیوستگی معکوس تابع، پیوستگی یکنواخت، انواع  ارزهمتوپولوژیکی 

 .قضیه نقطه ثابت

 روش یاددهی یادگیری:

ن در مباحث مشارکت دانشجویا های کوتاه توسط استاد درس.و انجام آزمون حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی،

 های محول شده توسط دانشجو و تحویل آنها.شرکت در کالس حل تمرین، انجام تکلیف ،درسی از طریق حل مسئله

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395، انتشارات علمی و فنی، عالم زاده اکبرعلیو. رودین، اصول آنالیز ریاضی، ترجمه 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 .1394، دانشگاه صنعتی شریف،  عالم زاده اکبرعلیت. م. آپوستول، آنالیز ریاضی، ترجمه 

 .(1386)چاپ دوم  1384میرزاوزیری، فضاهای متریک با طعم توپولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، م. 
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 مشخصات درس:

 مبانی آنالیز عددیعنوان درس )فارسی(: 

  Foundation of Numerical Analysisعنوان درس )انگلیسی(: 

 2ریاضی عمومی : نیازپیشعنوان                      □ندارد        ■دارد :نیازپیش               تخصصی الزامینوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:          48تعداد ساعت:           محاسباتی-نظرینوع واحد:    3تعداد واحد: 

 هدف درس:

، پایداری، مسئلهبر شناسایی خصوصیاتی از قبیل حالت  تأکیدبرای حل مسائل علمی با  مؤثرهای طرح و تحلیل الگوریتم

 ها.همگرایی و کارایی الگوریتم

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 های عددی و آمادگی برای استفاده از آنها در دروس باالترتوانایی برای کار با مفاهیم تقریب ریاضی و روش

 سرفصل درس:

 نمایش ممیز شناور اعداد حقیقی و انواع مختلف خطاها 

 حالت مسئله و پایداری الگوریتم 

 یحل دستگاه معادالت خط 

 تجزیهLU  وTLL  محور گزینی و پایداری تجزیهو تحلیل خطای محاسباتی (های معین مثبتبرای ماتریس ، LU 

 (های خطیو حالت دستگاه

 هموار( یابیدرونها و ، اسپالینهای نیوتن و الگرانژ)روش یابیدرون 

 توابع و مینیمم سازی )نیوتن و شبه نیوتن( یابیشهیرنقطه ثابت و ارتباط با  مسئله 

 های تکراری نقطه ثابتنرخ همگرایی روش همگرایی و 

 و مینیمم سازی توابع چند متغیره غیرخطیهای روش نیوتن برای حل دستگاه 

 عددی و مرتبه خطای برشی یریگمشتق 

 گوسی و انتگرال های ناسره(، رامبرگ، وفقیکوتز-نیوتن یهاروشعددی ) گیریانتگرال ،. 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم 
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 روش یاددهی یادگیری:

در مباحث  نمشارکت دانشجویا های کوتاه توسط استاد درس.آزمونو انجام  حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی،

 و تحویل آنهاهای محول شده انجام تکلیف و شرکت در کالس حل تمرین، درسی از طریق حل مسئله

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1393، ، واژگان خرد، مبانی آنالیز عددیا. کرایه چیان

 .1394، ، فاطمی، مبانی آنالیز عددیا. بابلیان

 .1394، ، دانشگاه تبریزمتلب افزارنرم، مبانی آنالیز عددی با ، ا. حسینیع. عبدی

A. Greenbaum, T.P. Chartier, Numerical Methods, Princeton University Press, 2012. 

W. Cheney, D. Kincaid, Numerical Mathematics and Computing, Thomson, 2004. 

R.L. Burden, J.D. Faires, Numerical Analysis, 10th Edition, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

20% 
 %50 نوشتاری:

30% 20% 
 -عملکردی: 



 

60 
 

 مشخصات درس:

 ترکیبیاتمبانی عنوان درس )فارسی(: 

 Foundation of Combinatoricsعنوان درس )انگلیسی(: 

 1مبانی علوم ریاضی : نیازپیشعنوان                       □ندارد         ■دارد :نیازپیش           تخصصی الزامینوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:          48تعداد ساعت:        نظرینوع واحد:             3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 دهند با استفاده از ابزار گراف و شبکهگسسته رخ می صورتبهرویدادهای طبیعی که  یسازمدل

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 هایی که ماهیت گسسته دارندتوانایی شمارش یا شمارش ضمنی واقعیت -

 ها در حالت گسستهمدل وتحلیلتجزیه -

 قدرت استدالل استقرایی -

 سرفصل درس:

 ("مبانی علوم ریاضی"ها و جبر بول )هماهنگ با درس و منطق گزاره ، الگوریتم، توابعهادوره سریع مفاهیم مجموعه. 

 عدم  ، اصل شمول ویادوجملهها و ضرایب ها و ترکیب، تبدیلیکبوترالنه، اصل شمارش شامل: مفاهیم اصلی

 .، توابع مولد، روابط بازگشتیشمول

 بستار یک و ترتیب کامل ، روابط ترتیب جزئیارزی و افرازها، روابط همهاها: روابط و نمایش آنروابط و انواع آن ،

تکرار  کهینحوبهشود ارائه می "مبانی علوم ریاضی"رابطه نسبت به خواص مختلف )این بخش با هماهنگی با درس 

 .نپذیرد( صورت

 برای  یسازآماده) های صفر و یکبرخی خواص مهم ماتریس باألخص، ها از دیدگاه ترکیباتیها: ماتریسماتریس

 .های آدامار و برخی نتایج در این مورد )با نظر استاد(، آشنایی با ماتریسها(های التین و گرافبخش مربع

 با چند مثال با نظر  سازیمدلبر کاربردهای آن در  تأکیدفهوم گراف با ها: معرفی مهای مبتنی بر آنها و مدلگراف(

، انواع اصلی گراف نظیر ای، دنباله درجه، درجه، مسیر، آشنایی با مفاهیم اصلی نظریه گراف نظیر دوراستاد(

  دارجهتهای های اویلری و هامیلتونی و گراف، گرافهای دوبخشی، گرافها، درختهای کاملگراف
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 یزیآمرنگ، های کامل و ماکسیمم )طرح الگوریتم و کاربردها(، تطابقبر مثال و کاربردها( تأکیدها )با تورنمنت  و

 .رنگی )با ارائه مثال و الگوریتم( یاچندجملهو  هاگراف

 بر ارتباط این مفاهیم )با ارائه  تأکیدهای متناهی: آشنایی با تعاریف و مفاهیم اصلی با ها و هندسه، طرحهای التینمربع

ها و همچنین ارائه چند ، نظیر گرافدر این درس شدهطرحبر ارتباط این مفاهیم با مفاهیم قبلی  تأکیدمثال( و همچنین 

و همچنین طرح صورت قضیه  (SDR) های نمایندگی متمایز، ارائه مفهوم سیستممورد شمارش در این خصوص

 .ها التین و چند کاربرد عملی )با نظر استاد(و ارائه مثال و کاربرد در مربع (P.Hall) هالفیلیپ

 روش یاددهی یادگیری:

 انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانسازی. و پیاده سازیشبیه سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1377، ، انتشارات فاطمی، ترجمه محمدعلی رضوانی و بیژن شمس، ریاضیات گسسته و ترکیبیاتیپ. گریمالدی .ر

I. Anderson, A First Course in Combinatorial Mathematics, 2nd Edition, Oxford Applied 

Mathematics and Computing Science, The Clarendon Press Oxford University Press, 1989. 

J.A. Bondy, U.S.R. Murty, Graph Theory: Graduate Texts in Mathematics, Springer, 2008. 

R.P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 

Addison-Wesley, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10و حداقل  %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %10حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 مبانی جبرعنوان درس )فارسی(: 

  Foundation of Algebraعنوان درس )انگلیسی(: 

 1مبانی علوم ریاضی : نیازپیشعنوان                         □ندارد        ■دارد :نیازپیش            تخصصی الزامینوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:             48تعداد ساعت:      نظرینوع واحد:              3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 هاو گروه هاگروهنیمعمل دوتایی،  ویژهبهآشنایی با مفاهیم مقدماتی و بنیادین جبر 

 سرفصل درس:

  عنصر وارون، دوطرفه، تعاریف عنصر همانی چپ، راست و یریپذضیتعو، یریپذشرکتعمل دوتایی، خواص ،

های و جمع و ضرب ماتریس Znدر  nجمع و ضرب همنهشتی به پیمانه  ویژهبههای متنوع از عمل دوتایی ارائه مثال

جابجایی،  گروهمین، گروهمینمربعی، جدول اعمال دوتایی و بررسی خواص فوق  در جدول اعمال دوتایی، تعریف 

 عنصر در یک گروه و قضایای مربوط به محاسبه مرتبه عناصر. کیمرتبه ره، گروه، خواص مقدماتی گروه، تکوا

 دوری  و گروه، زیرگروه از گروهتوسط یک زیرمجموعه  دشدهیتولهای ها، زیرگروهها، اشتراک زیرگروهزیرگروه

ها، تجزیه رها، ضرب دورها، ترانهشهای جایگشتی، دودو زیرگروه، گروه ضربحاصلو قضایای مربوط به آنها، 

در یک گروه، قضیه  رگروهیزچپ و راست، شاخص  یهاردههمهای متناوب، ها به دورهای مجزا، گروهجایگشت

 .An، گروه ساده و بیان ساده بودن گروه  یقسمتخارجهای نرمال و گروه یهارگروهیزالگرانژ، قضیه فرما، 

 ها،  بررسی ها،  قضیه کیلی، گروه خودریختیها و خواص آنها،  قضایای یکریختی گروهو یکریختی گروه یختیرهم

مستقیم  ضربحاصلهای دوری، گروه یبندردهها با یکدیگر، شرایط عدم یکریختی گروه ویژهبهخواص ساختاری 

های ی آبلی با تولید متناهی،  معرفی زیرگروههاخارجی و داخلی دو گروه و ارتباط بین آنها، بیان قضیه اساسی گروه

، گروه Dn یدووجههای های تزویج، مثال و معرفی گروهمرکز، مشتق، مرکزساز، نرمال ساز، بستار نرمال، رده

 های خطی  و انواع معروف آن و خواص مقدماتی آنها.، گروهQ8ها ناچهارگ

 روش یاددهی یادگیری:

های کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان در مباحث انجام آزمون و سمربوط به درنی، حل مثال و مسائل سخنرا

 و انجام تکالیف محول شده و ارائه آنهادرسی از طریق حل مسئله 
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1392، ، علمی و فنیعالم زاده اکبرعلی، ترجمه ، نخستین درس در جبر مجردب. فرالی .ج

 .1393، ، پژوهشعالم زاده و حسین ذاکری اکبرعلی، ترجمه ، جبرت. د. هانگرفورد

J.B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, Pearson Education, International Edition, 

ebook, 2013. 

T.W. Hungerford, Algebra, Graduate Texts in Mathematics 73, 8th Edition, Springer Verlag, 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 **های دینامیکیمبانی سیستمعنوان درس )فارسی(: 

 Foundation of Dynamical Systemsعنوان درس )انگلیسی(: 

معادالت دیفرانسیل، مبانی : نیازپیشعنوان               □ندارد     ■دارد :نیازپیش          تخصصی الزامینوع درس: 

 ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضیماتریس

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:         48تعداد ساعت:  نظرینوع واحد:        3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 های دینامیکی و نظریه آشوبآشنایی با مفاهیم اولیه سیستم

شود که حالت هایی گفته میی و مدیریتی، به سیستماجتماع –مسائل صنعتی  در حلهای دینامیکی در ریاضیات و سیستم

هندسی را به زمان توصیف ، در آن یک تابع نحوه وابستگی نقاطی از یک فضای گریدعبارتبهکند. آنها با زمان تغییر می

های دینامیکی از گردد. پیدایش مفاهیم مربوط به دستگاهکند. منشأ مفهوم سیستم دینامیکی به مکانیک نیوتونی برمیمی

های دینامیکی یک اجرام آسمانی حدود یک قرن پیش شروع شد. نظریه سیستممکان کارهای وسیع و اساسی پوانکاره درباره

 مناسب است. حلراهپیدا کردن  تیدرنهاو بررسی عوامل یک سیستم و  سازیمدلروشی برای 

 سرفصل درس:

 های دینامیکی شامل مدل جمعیت، تعاریف و مفاهیم مقدماتی شامل مدار، هایی از سیستمتعاریف و مفاهیم اولیه: مثال

 حدی(، نقاط ناسرگردان.های حدی )آلفا و امگا نقطه ثابت، مدار تناوبی، نمودار پلکانی و تکرار، مجموعه

  بعدی: نقاط ثابت و تناوبی هذلولوی و غیر هذلولوی، پایدار و ناپایدار، مشتق شوارتزی،  -1 یهانگاشتپایداری در

 دامنه جاذبه.

  قضیه شارکوفسکی و انشعاب: انشعابات گره زینی، تبادل پایداری، چنگال، مضاعف سازی دوره تناوب، مضاعف

 ، قضیه شارکوفسکی و معکوس آن.3آشوب، نقاط تناوبی با دوره تناوب  یسوبهسازی تناوب راهی 

  شرطبه: دینامیک نمادین، مجموعه کانتور و آشوب، معادل بودن توپولوژیک، حساس بودن نسبت 1آشوب در بعد 

 اولیه و نمای لیاپانف.

  گرابمن -و تناوبی، قضایای هارتمنهای خطی، نمای فاز، پایداری نقاط ثابت بعدی: دستگاه 2 یهانگاشتپایداری در

 بدون اثبات(.) داریپاو منیفلد 
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  گسسته در بیولوژی، اقتصاد، علوم اجتماعی و پزشکی. یهامدلکاربردها: برخی 

 روش یاددهی یادگیری:

 و ارائه آنهامشارکت دانشجویان در حل مسائل مناسب.  یهاآزمونو برگزاری  های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 ارزیابی: روش

 منابع:

 .1393های دینامیکی و نظریه معادالت دیفرانسیل، دانشگاه شاهد، ، سیستمب. رئیسی

 .1392نظریه آشوب، دانشگاه یزد،  های دینامیکی وم. فاتحی نیا، مبانی سیستم

، های دینامیکی آشوبناک: نظریه و آزمایش، ترجمه منیره اکبری و مریم ربیعی، دانشگاه الزهرا، نخستین درس در سیستمر. ا. دوینی

1391. 

C. Robinson, An Introduction to Dynamical Systems: Continuous and Discrete, 2nd Edition, 

American Mathematical Society, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 2مبانی علوم ریاضی عنوان درس )فارسی(: 

 Foundations of Mathematical Sciences IIعنوان درس )انگلیسی(: 

 1مبانی علوم ریاضی : نیازپیشعنوان                          □ندارد      ■دارد :نیازپیش            تخصصی الزامینوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:            32تعداد ساعت:     نظرینوع واحد:             2تعداد واحد: 

 هدف درس:

های چندگانه خواندن، فهمیدن، خلق، نگارش و به مهارت یابیدستبر  تأکیدهای نامتناهی با آشنایی با نظریه مجموعه

 های نامتناهیهای ریاضی در مبحث مجموعهها و اثباتانتقال در استدالل

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

های ریاضی در ثباتها و اهای چندگانه خواندن، فهمیدن، خلق، نگارش و انتقال در استداللبه مهارت یابیدستتوانایی 

 نامتناهی یهامجموعهمبحث 

 سرفصل درس:

 های ریاضی بر پایه ها و اثباتهای چندگانه خواندن، فهمیدن، خلق، نگارش و انتقال در استداللبه مهارت یابیدست

 مفاهیم و موضوعات به شرح زیر است:

 مربوطه و ارتباط بین آنها، قضیه کانتور و قضیه های شمارا و ناشمارا و قضایای های نامتناهی شامل مجموعهمجموعه

 قطری کانتور.

  و تساوی، جمع، ضرب و توان، فرضیه پیوستار. یترکوچکاعداد اصلی شامل 

 های معروف آن شامل اصل ماکسیمال هاسدورف، لم زورن، اصل های متنوع آن به همراه معادلاصل انتخاب و صورت

 .هاآنو کاربردهایی از  یبیترتخوش

 فورتی و لزوم مواجه اصل  -ها مانند پارادوکس راسل و پارادوکس برالیهای معروف در نظریه مجموعهپارادوکس

 ها.موضوعی با مجموعه

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمونسخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس 

 هاآنو انجام تکالیف محول شده و ارائه  درسی از طریق حل مسئله
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395ترجمه عمید رسولیان، مرکز نشر دانشگاهی، ها و کاربردهای آن، ، نظریه مجموعه، ش. لینی. لین

D. Smith, M. Eggen, R.S. Andre, A Transition to Advanced Mathematics, 8th Edition, Cengage 

Learning, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 ها و جبر خطیمبانی ماتریسعنوان درس )فارسی(: 

 Fundamentals of Matrices and Linear Algebraعنوان درس )انگلیسی(: 

 1مبانی علوم ریاضی : نیازپیشعنوان                         □ندارد        ■دارد :نیازپیش           تخصصی الزامینوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:              48عداد ساعت: ت       نظرینوع واحد:            3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 ها.آشنایی با مفاهیم جبر خطی و ماتریس

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 ها درک مفاهیم جبر خطی و ماتریس -

 آشنایی با فضاهای برداری  -

 افزارها در جبر خطیاستفاده از نرم -

 سرفصل درس:

 هایحل و بحث دستگاه m معادله خطی و n  مجهولی روی یک میدان از طریق ساده کردن سطری، پلکانی کردن

، فضاهای ریپذوارونهای ها، ماتریسماتریس ضرایب دستگاه، فضاهای برداری روی یک میدان، ضرب ماتری

خطی، بردار ویژه، مقدار ویژه،  یهالیتبدبرداری، زیر فضا، پایه، بعد، مختصات، تبدیل خطی، تعویض پایه، 

هامیلتون، مختصری درباره قطری کردن و -های متشابه، صورت قضیه کیلیویژه و کمین، ماتریس یهایاچندجمله

 .ها، قطری کردن و مثلثی کردن همزمانمثلثی کردن ماتریس

  هاآنمعرفی دترمینان و خواص. 

  مناسب مانند میپل و یا متلب در حل و بررسی مسائل ماتریسی )در صورت صالحدید استاد  افزارهاینرماستفاده از

 .ها(افزارنرمدرس و حل تمرین و داشتن وقت کافی برای استفاده از 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون و حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی

 هاآنو انجام تکالیف محول شده و ارائه  درسی از طریق حل مسئله
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1394، ، مرکز نشر دانشگاهی، ترجمه جمشید فرشیدی، جبر خطی، ر. کنزیم. هافمن .ک 

S. Lang, Linear Algebra, Springer, 1987. 

G. Strong, Introduction to Linear Algebra, 4th Edition, Wellesly-Cambridge Press, 2009. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 ریاضی سازیمدلعنوان درس )فارسی(: 

 Mathematical Modelingعنوان درس )انگلیسی(: 

 سازیمدلمعادالت دیفرانسیل، : نیازپیشعنوان                □ندارد       ■دارد :نیازپیش         تخصصی الزامینوع درس: 

 1سازی خطی، آمار و احتمال مقدماتی ریاضی، بهینه

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:               48تعداد ساعت:  نظرینوع واحد:       3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 سازیمدلآشنایی با مدل ریاضی و 

 سازیمدلیا  سازیمدلها و نمادهایش. مدل ریاضی، عبارت است از توصیف یک سیستم به کمک زبان ریاضی و قضیه) 

در علوم  تنهانهریاضی،  سازیمدلریاضی، عبارت است از تالش برای توسعه یک مدل ریاضی برای یک سامانه مشخص. 

شناسی، هواشناسی و علوم مهندسی مانند علوم رایانه، هوش مصنوعی و غیره شناسی، زمینطبیعی مانند فیزیک، زیست

 .(ای داردشناسی نیز کاربردهای گستردهشناسی، جامعهروان کاربرد دارد بلکه در علوم اجتماعی مانند علم اقتصاد،

 سرفصل درس:

 بر اساس معادالت تفاضلی، تغییر تقریب، ارائه  سازیمدلو اهمیت آن،  سازیمدل، تعریف سازیمدلای بر مقدمه

 چند مدل با معادالت تفاضلی از قبیل گسترش یک بیماری مسری، گرمایش یک جسم سرد، مدل شکارچی رقابتی.

 های هندسی با ارائه چند مثال )از قبیل قانون سوم کپلر، مدل قطرات باران از ابر بر اساس تناسب و مشابهت سازیمدل

تحلیلی برای برازش مدل، محک  یهاروش(  ترسیمی، fitting modelsهای برازش به داده )ساکن(، مدل

 مراتب باال و مراتب پایین. یهایاچندجملههای مربعات، مدل -کمترین

 های هندسی )مسئله نجار و ریزی خطی و جوابسازی، برنامهبهینه سازیمدلهای گسسته، مروری به سازی مدلبهینه

 سازی جریان صنعتی.مسئله برازش داده(، تحلیل حساسیت، بهینه

 های گراف مانند اعداد هایی از مدلو مثال هاگرافمدل، تشریح  عنوانبه هاگرافبا استفاده از گراف،  سازیمدل

و تشبیه  جرم خطی -(، مدل کشسانی سیمdimensional analysisابعادی ) لیوتحلهیتجزبیکن، مسئله پلیس شهر، 

(similitude). 

 با دستگاه  سازیمدلبا معادالت دیفرانسیل، مدل رشد جمعیت، مدل تجویز دوز دارو، قانون نیوتن،  سازیمدل

 ندول میرا.معادالت دیفرانسیل، مدل شکارچی رقابتی، مدل شکار و شکارچی،  مدل پاندول ساده و پا
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 ارائه چند مدل از قبیل مدل انتشار حرارت، مدل انتشار آالینده، مدل ارتعاش جزئیبا معادالت با مشتقات  سازیمدل ،

 یک رشته الستیک، مدل هیدرودینامیک.

  مناسب مانند  افزارهاینرمهای آنان استفاده از و باال بردن مهارت سازیمدلدر راستای شهود بیشتر دانشجویان در

 گردد.( توصیه میMathematica( یا )Matlabمتلب )

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثمناسب توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان  یهاآزمونو برگزاری  های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 هاآنو ارائه درسی از طریق حل مسئله 

 روش ارزیابی:

 منابع:

F.R. Giordano, W.P. Fox, S.B. Horton, M.D. Weir, A First Course in Mathematical Modeling, 

Cengage Learning, 2014. 

N. Bellomo, E. De Angelis, M. Delitala, Lecture Notes on Mathematical Modeling in Applied 

Sciences, Academic Publisher Group, 2008. 

J. Sanderfur, Elementary Mathematical Modeling: A Dynamic Approach, Cengage Learning, 

2003. 

T. Oden, An Introduction to Mathematical Modeling: A Course in Mechanics, Wily Series in 

Computational Mechanics, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 مقدماتی ریاضی سازیمدلعنوان درس )فارسی(: 

 Elementary Mathematical Modelingعنوان درس )انگلیسی(: 

 1ریاضی عمومی : نیازپیشعنوان                          □ندارد         ■دارد :نیازپیش           تخصصی الزامینوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:            48تعداد ساعت:        نظرینوع واحد:              3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 هاریاضی مقدماتی و استفاده از ابزارهای ریاضی در تشریح پدیده سازیمدلآشنایی با مدل و 

که مبانی ریاضی  پردازندمی سازیمدلدر این درس دانشجویان با ابزارهایی به : ریاضی یسازمدل: تفاوت این درس با درس نکته

. هدف این درس آشنایی دانشجویان اندشدهآن در دروس ریاضی عمومی نیز آشنا  تریشرفتهپو با سطح  اندآموختهآن را در دبیرستان 

ریاضی که  تریشرفتهپتا با ابزارهای  کندیمریاضی به دانشجویان کمک  سازیمدلمتداول در سایر علوم است اما درس  یهامدلبا 

رشته ریاضی و مهندسی  تریشرفتهپمسائل دروس  سازیمدلبپردازند و آمادگی  تریچیدهپمسائل  سازیمدلبه  اندآموختهدر دانشگاه 

باعث کاربردی  سازیمدلبدیهی است که  .است سازیمدلبرای  مورداستفادهتفاوت این دو درس در ابزارهای  درواقعرا داشته باشند. 

 .شدبیشتر ریاضیات در کاربردها خواهد  یریکارگبهو باعث  شودیمدانشجویان  شدهآموختهشدن دروس 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 علوم ریسادر  هادهیپدکاربرد ریاضیات و ابزارهای ریاضی برای تهیه مدل مناسب جهت تشریح 

 سرفصل درس:

 و اهمیت آن، رسیدن از یک سیستم به یک مدل در غالب چند مثال، ذکر  سازیمدل، تعریف سازیمدلای بر مقدمه

های های تصادفی، مدلهای فیزیکی، مدلهای بیولوژیکی و زیستی، مدلهای اقتصادی، مدلها از قبیل مدلانواع مدل

 دینامیکی با ارائه چند مثال.

  ها و (، فرمولهاگرافبا استفاده از جداول، نمودارها ) هاآن: انواع توابع و نمایش سازیمدلتوابع و انواع آن در

، شیب و نرخ تغییرات، فاصله و سرعت، کاربردهایی از سازیمدلدر  هاآنکلمات با ذکر مثال، توابع خطی و کاربرد 

نهایی، عرضه های اقتصادی از قبیل تابع هزینه، تابع درآمد، تابع سود، هزینه نهایی، درآمد توابع خطی در اقتصاد و مدل

 مالیات بر آن. تأثیر، نرخ تعادلی و و تقاضا

  تابع لگاریتم طبیعی و حل معادالت با استفاده سازیمدل، مقایسه بین توابع خطی و نمایی در سازیمدلتوابع نمایی در ،

معیت در نمایی، استفاده از تابع نمایی در چند مدل از قبیل مدل رشد ج و کاهش، رشد سازیمدلاز لگاریتم در 

 بیولوژی و مدل بهره مرکب در اقتصاد.
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  سازیمدلدر  هاآنشیفت یافته و کاربرد  یهاگرافو  هاگراف، بسط سازیمدلدر  هاگرافتوابع گراف و استفاده از 

 همراه با ارائه چند مثال.

  در مدل رشد جمعیت )کولونی با ذخیره  هایاچندجمله، تابع لجستیکی و سازیمدلدر  هایاچندجملهتوابع توانی و

 سازیمدلدر  هاآنو استفاده از  هاآنغذایی ثابت، جمعیت با ذخیره غذایی حالت پایدار(، توابع متناوب، دامنه و دوره 

 با ذکر چند مثال از قبیل ارتعاش پاندول.

 نتایج، چگونگی  ینیبشیپن در برازش فرمول بر داده، برازش توابع خطی بر داده، خط رگرسیون و استفاده از آ

 همراه با ارائه چند مثال. سازیمدلعملکرد رگرسیون همراه با کاربرد آن در 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثمناسب توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان  یهاآزمونو برگزاری  های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 هاآنو ارائه درسی از طریق حل مسئله 

 روش ارزیابی:

 منابع:

B. Crauder, B. Evans, A. Noell, Functions and Change: A Modeling Approach to College 

Algebra, Houghton Mifflin, 2010. 

M. Alder, An Introduction to Mathematical Modeling, HeavenForBooks.com, 2001. 

T. Oden, An Introduction to Mathematical Modeling: A Course in Mechanics, Wily Series in 

Computational Mechanics, 2011. 

G. Ledder, Mathematics for Life Sciences, Calculus, Modeling, Probability and Dynamical 

Systems, Springer, 2013. 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 **معادالت با مشتقات جزئیعنوان درس )فارسی(: 

 Partial Differential Equationsعنوان درس )انگلیسی(: 

معادالت دیفرانسیل، مبانی : نیازپیشعنوان                           □ندارد     ■دارد :نیازپیش      تخصصی الزامینوع درس: 

 آنالیز ریاضی

               □ ندارد   ■دارد حل تمرین:          48تعداد ساعت:   نظرینوع واحد:      3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 .هاآنو کاربردهای  جزئیآشنایی با معادالت دیفرانسیل و مشتقات 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

با استفاده از معادالت با  مسائل سازیمدلو توانایی  جزئیمعادالت دیفرانسیل و مشتقات  مسائلتوانایی درک و حل 

 جزئیمشتقات 

 سرفصل درس:

  ،مسائلبرخی از  سازیمدل، چگونگی جزئیظهور معادالت دیفرانسیل با مشتقات  منشأتعاریف اولیه و معرفی نمادها 

 فیزیکی توسط این قبیل از معادالت دیفرانسیل.

 های مشخصه کوشی، مرتبه اول، روش جزئیهای مشخصه و الگرانژ برای حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات روش

 شارپی و ژاکوبی برای حل معادالت خطی مرتبه اول.

  ریو متغمعادالت مرتبه دوم با ضرایب ثابت  یبندطبقهظهور و  منشأمرتبه دوم،  جزئیمعادالت دیفرانسیل با مشتقات ،

 نرمال. یهاصورت

  هاآنکانونی و حل  صورتبهتبدیل معادالت از نوع هذلولوی، سهموی و بیضوی. 

  فوریه و فوریه دوگانه، تبدیالت فوریه. یهایسرمروری بر 

  در حاالت مختلف. یریجدا پذمعادله موج: روش مشخصه و حل به روش داالمبر، روش 

  مقدار مرزی متناظر با آن و حل در داخل  مسائلمعادله پتانسیل: تشکیل معادله الپالس و پواسن، معادله الپالس و

برونی و دیریکله برای یک  مسئلهدرونی دیریکله برای یک دایره،  مسئله، کروی، ایاستوانههای مستطیل، دستگاه

 برونی و نیومن برای یک دایره. مسئلهدایره، درونی نیومن برای یک  مسئلهدایره، 

  و کروی. ایاستوانهمعادله حرارت: نحوه تشکیل، شرایط مرزی، روش جداپذیر، معادله حرارت در مختصات 
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  ارتعاشات مکانیکی. روش تبدیل فوریه خطمینروش تبدیالت انتگرالی: روش تبدیل الپالس، معادله گرما روی یک ،

   کسینوسی( رسانش گرمایی در جامدات، معادله گرما روی خط نامتناهی، معادله گرما روی)نمایی، سینوسی و 

خط نیمه نامتناهی، جریان گرما در یک مستطیل نامتناهی، ارتعاشات مکانیکی، معادله موج روی یک خط نامتناهی، 

 ارتعاشات عرضی یک تیر کشسان، نظریه پتانسیل در تیم صفحه و در تیغه نامتناهی.

 وش یاددهی یادگیری:ر

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون حل مثال و مسائل مربوط به درس ،سخنرانی

 هاآندرسی از طریق حل مسئله و انجام تکالیف محول شده و ارائه 

 :روش ارزیابی

 منابع:

 .1389، ، دانشگاه صنعتی شریفجزئی، معادالت دیفرانسیل با مشتقات ، م. فتوحیم. حصارکی

 .1373، مقدماتی، پروین جزئی، معادالت دیفرانسیل و معادالت با مشتقات ز. افشار نژاد

I. Sneddon, Elements of Partial Differential Equations, 1985. 

R. Haberman, Elements of Applied Partial Differential Equations, 1983. 

J.N. Sharma, K. Singh, Partial Differential Equations for Engineers and Scientists, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 ای بر کنترل و حساب تغییراتمقدمهعنوان درس )فارسی(: 

 Introduction to Control and Calculus of Variationsعنوان درس )انگلیسی(: 

 معادالت دیفرانسیل: نیازپیشعنوان                         □ندارد        ■دارد :نیازپیش            تخصصی الزامینوع درس: 

               □ ندارد   ■دارد حل تمرین:           48تعداد ساعت:        نظرینوع واحد:              3تعداد واحد: 

 هدف درس:

  آشنایی با مسائل کنترل و حساب تغییرات 

  مسائل کنترل و حساب تغییرات سازیمدلیادگیری 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 کنترل، کنترل بهینه و حساب تغییرات مسائلدرک و حل 

 سرفصل درس:

 ای بر حساب تغییرات و کاربردهای آنمقدمه. 

  های درجه دوم()فقط فرم غیرخطیآشنایی با نظریه کنترل خطی و. 

 های خطیو پایداری ریشه یریپذمشاهده، یریپذکنترل. 

 ای بر کنترل بهینهمقدمه. 

  یلتونین و بلمنهام معادالت و الگرانژ –معادالت اویلر. 

 کنترل بهینه حداقل زمان و کنترل بنگ بنگ. 

 کنترل بهینه مسائلدر حل  هاآنگسسته و پیوسته و کاربرد  یایپو ریزیبرنامه. 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی،

 هاآندرسی از طریق حل مسئله و انجام تکالیف محول شده و ارائه 
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1394، ، دانشگاه فردوسی مشهدفراهی ، ترجمه محمدهادی، کنترل بهینه و حساب تغییراتا. پنیچ

، ، دانشگاه فردوسی مشهد، ترجمه علی وحیدیان کامیاد و ابوالقاسم بزرگ نیاای بر نظریه کنترل و کنترل بهینه، مقدمه، ا. گراهامد. برقز

1372. 

E.R. Pinch, Optimal Control and Calculus of Variations, Oxford University Press, 1995. 

D. Bughes, A. Graham, Control and Optimal Control, Theories and Applications, Woodhead 

Publishing, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 ریاضی افزارنرمعنوان درس )فارسی(: 

 Mathematical Softwareعنوان درس )انگلیسی(: 

مبانی آنالیز عددی، مبانی کامپیوتر : نیازپیشعنوان           □ندارد         ■دارد :نیازپیش      تخصصی الزامینوع درس: 

 سازیو برنامه

               □ ندارد   ■دارد حل تمرین:        48تعداد ساعت:      محاسباتی-نظرینوع واحد:   3تعداد واحد: 

 هدف درس:

های عددی جهت کسب الگوریتم سازیپیادهعلمی با آن به همراه  نویسیبرنامهرایج ریاضی و  افزارهاینرمآشنایی با 

 برای حل مسائل کاربردی و بنیادی آمادگی الزم

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 ریاضی در حل مسائل کاربردی و بنیادی افزارهاینرم کارگیریبه توانایی

 سرفصل درس:

  متلب و محیط آن.مبانی کار با 

 .آشنایی با ساختارهای تصمیم 

 ها.آشنایی با حلقه 

  های ورودی و خروجی.ناو آرگوم هاآننوشتن انواع تابع، فراخوانی 

 .آشنایی با دستگیره تابع 

  استفاده ازfeval ها.سازی الگوریتمدر پیاده 

 ها در متلب.زدایی و تصحیح برنامهنحوه اشکال 

 خروجی های ناآرگومع با ورودی متفاوت و تعداد سازی توابنحوه پیاده( متفاوتnargmin   وnargmax.) 

  معرفیcell .و نحوه استفاده از آن 

 های متنی و اکسل.نوشتن و خواندن در فایل 

 های دودویی و مباحثی از محاسبات علمی.نوشتن و خواندن در فایل 

 .سیستم ممیز شناور و معرفی روند عدد یک 

  ،خطرات آن و نحوه کنترل آن.خطای نمایش 
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  مبتنی بر متلب را بیاموزد و انجام دادن یک  نویسیبرنامهاین درس مبتنی بر متلب است و دانشجو باید در این درس زبان

 پروژه در این درس اجباری است.

 :2و  1نکته: تفاوت این درس با دروس آزمایشگاه ریاضی 

که چگونه با استفاده از کامپیوتر مسائل ریاضی عمومی خود را  آموزندیمدانشجویان  2و  1در دروس آزمایشگاه ریاضی 

اما در این درس بر پایه اصول ؛ کنندیمبرای حل مسائل خود استفاده  ابزار یکعنوان از کامپیوتر به درواقعحل کنند، 

ل ریاضی و مهندسی که برای حل مسائ آموزندیمعلمی محاسبات علمی و ساختار کامپیوترهای شخصی، دانشجویان 

عنوان علمی و عملی همگان قرار گیرد. در این درس از متلب به مورداستفادهافزار ریاضی بسازند تا چگونه یک نرم

عنوان ابزار. این درس یکی از دروس علوم کامپیوتر است که ماهیت عددی نه به شودیماستفاده  یسازبرنامهمحیط 

 .ماهیت نمادین دارند 2و  1دارد اما دروس آزمایشگاه ریاضی 

 روش یاددهی یادگیری:

 انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانی. افزارنرمو محاسبات  سازیشبیه سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1397، دانشگاه فردوسی مشهد، MATLABافزار نویسی در نرمای کوتاه بر اصول برنامهو. محتشمی، ج. حسینی قنبرآباد، مقدمه 

T.A. Davis, MATLAB Primer, 8th Edition, CRC Press, 2010. 

B. Hahn, D. Hahn, Essential MATLAB for Scientists and engineers, 5th Edition, Academic 

Press, 2013. 

C.F. Van Loan, Introduction to Scientific Computing: A Matrix-Vector Approach using 

MATLAB, Prentice Hall PTR, 1999. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 افزار آمارینرمعنوان درس )فارسی(: 

 Statistical Softwareعنوان درس )انگلیسی(: 

 1آمار و احتمال : نیازپیشعنوان                        □ندارد        ■دارد :نیازپیش                تخصصی الزامینوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:           32تعداد ساعت:           عملینوع واحد:                   1تعداد واحد: 

 درس:هدف 

آمادگی  و کسبهای آماری علمی با آن جهت درک بهتر مفاهیم و روش نویسیبرنامهرایج آمار و  افزارهاینرمآشنایی با 

 الزم برای حل مسائل کاربردی.

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 ماریآمادگی الزم برای حل مسائل و تحلیل آ و کسبهای آماری درک مفاهیم و روش

 سرفصل درس:

  این بحث بهتر است، ابتدا گفته شود. تحت عنوان شدهگفتهرسم نمودارهای مناسب در آمار توصیفی و استنباطی .

 .یهای آمارشامل جداول، نمودارها و شاخص یبعدتکهای آمار توصیفی روش

 شمارشسازی و دستورات مستقیم مربوط به قوانین بررسی قوانین شمارش با کمک شبیه. 

 سازی، بررسی مفهوم امید ریاضی، واریانس و گشتاورها با کمک محاسبه تقریبی احتماالت پیشامدها با کمک شبیه

 .سازیشبیه

 های شامل: تولید اعداد تصادفی و رسم نمودارها و چندک (گسسته و پیوسته)های آماری دستورات مربوط به توزیع

 .هاآن

 سازیشبیهماری با استفاده از های آتوضیح روابط بین توزیع. 

 های مختلف جامعهسازی و یافتن بهترین حجم نمونه به ازای توزیعبررسی قضیه حد مرکزی با کمک شبیه. 

 ای، بررسی نرمال بودن توزیع جامعه گیری در مورد واریانس، نسبت و ضریب همبستگی نمونههای نمونهبررسی توزیع

 .یلکو –مال و آزمون نیکویی برازش شاپیرو با ابزارهای نمودار احتمال نر

 )محاسبه فاصله اطمینان برای میانگین  و واریانس یک و دو جامعه )زوجی و جدا از هم. 

 ای و دو نمونه جدا از هم(ای، زوج نمونههای مربوط به میانگین، نسبت و واریانس جامعه )تک نمونهآزمون فرضیه. 
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  های صفر بودن پارامترهارگرسیون خطی ساده و آزمون فرضیهبرآورد پارامترهای معادله خط. 

 روش یاددهی یادگیری:

 انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانی. افزارنرمو محاسبات  سازیشبیه سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .مسئلهآماری و به کار بردن آن برای حل  افزارهاینرمآشنایی دانشجویان با 

  .1394، دیباگران تهران، SPSS 22م. اسماعیلیان، م. ربیعی، راهنمای جامع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %40حداقل  نوشتاری:

 %30حداکثر  %20حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 **دیفرانسیل عادینظریه معادالت عنوان درس )فارسی(: 

 Theory of Ordinary Differential Equationsعنوان درس )انگلیسی(: 

معادالت  ،مبانی آنالیز ریاضی: نیازپیشعنوان                □ندارد        ■دارد :نیازپیش             تخصصی الزامینوع درس: 

 جبر خطیو  هاسیماترمبانی  ،دیفرانسیل

  ■ ندارد   □ داردحل تمرین:             48تعداد ساعت:      نظرینوع واحد:               3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 هاآنو مدارهای یک دستگاه  با تغییر زمان و بررسی رفتارهای مجانبی و هندسی  هاجوابکیفی  لیوتحلهیتجز آشنایی با 

 .باشندیمها ریاضی پدیده سازیمدلپایه   نظریه معادالت دیفرانسیل عادی اساس و*-

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 علوم ریسادر  هادهیپدکاربرد ریاضیات و ابزارهای ریاضی برای تهیه مدل مناسب جهت تشریح 

 سرفصل درس:

 سازیمدلهای معادالت دیفرانسیل و مفاهیم مقدماتی، معادالت دیفرانسیل و کاربرد آن در ای بر دستگاهمقدمه 

 های معادالت خطی و مفاهیم مقدماتیارائه چند مدل، دستگاه 

 جواب و قضیه وجود جواب ویکتایی هایخم 

  آن و انواعجواب  هایخمتعبیر هندسی 

  های کانونی جردنهای خطی و فرمدستگاه و بحثحل 

  ،دوری، دور حدی یهاجوابوابستگی پیوسته نسبت به شرایط اولیه و پارامتر 

 رفتار مجانبی معادالت دیفرانسیل خودگردان 

 مرتبط و مباحثناپایدار  و فضاهای پایدار 

  یه پایداری، پایداری مجانبیپایداری، تابع لیاپانف و نظر هیو نظرنظریه پایداری، نقاط تعادلی هذلولوی 

 نظریه فلوکه 

  نظریه اشتروم لیوویل 

 متعامد یهایاچندجمله 
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  اغتشاش 

 نظریه پوانکاره. 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثمناسب توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان  یهاآزمونو برگزاری  های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 هاآنو ارائه درسی از طریق حل مسئله 

 روش ارزیابی:

 منابع:

. 1383، مدرسهای دینامیکی، ترجمه سید احمد موسوی و محمد جهانشاهی، دانشگاه تربیت ، معادالت دیفرانسیل و سیستمل. پرکو

 .1394 ،، نظریه معادالت دیفرانسیل عادی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریفو. رومی م. حصارکی

M.W. Hirsch, S. Smale, R.L. Devaney, Differential Equations, Dynamical Systems and an 

Introduction to Chaos, 2nd Edition, Springer, 2004.  

W.G. Kelley, A.C. Peterson, The Theory of Differential Equations, Springer, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %50حداقل 
 %35حداکثر  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 2آنالیز ریاضی عنوان درس )فارسی(: 

 Mathematical Analysis IIعنوان درس )انگلیسی(: 

 1آنالیز ریاضی : نیازپیشعنوان             □ندارد     ■دارد :نیازپیش              الزامی-کهاد ریاضی محضنوع درس: 

               □ ندارد  ■داردحل تمرین:                      48عداد ساعت: ت             نظرینوع واحد:              3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی با مقدمات آنالیز تابعی و نظریه اندازه

 سرفصل درس:

 های متنوع در بعد متناهی و فضاهای برداری، پایه همل، فضاهای خطی نرمدار، فضاهای باناخ، ارائه مثالC(X) ،

 های فضاهای باناخ.سازی مشخصه

  ،فضاهای ضرب داخلی و فضای هیلبرت، نامساوی کشی شوارتز، تعامد، مجموعه یکامتعامد، دنباله یکامتعامد بیشین

 تصویر متعامد و متمم متعامد.، قضیه بیضراسری فوریه و 

 اعداد حقیقی،  یروسادههای احتمالی و لبگ روی اعداد حقیقی، توابع های مناسب، اندازهتعریف اندازه،  ارائه مثال

و انتگرال لبگ، رابطه با انتگرال ریمان، قضایای همگرایی  یریپذانتگرالحد توابع ساده(،   عنوانبه) ریپذاندازهتوابع 

 بر کاربردها. تأکیدبا 

 روش یاددهی یادگیری:

های کوتاه توسط استاد درس، مشارکت دانشجویان در مباحث انجام آزمون حل مثال و مسائل مربوط به درس،  سخنرانی،

 .هاآنهای محول شده و تحویل درسی از طریق حل مسئله و انجام تکلیف

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1394عالم زاده، دانشگاه صنعتی شریف،  اکبرعلیت. م. آپوستول، آنالیز ریاضی، ترجمه 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 .1395عالم زاده، انتشارات علمی و فنی،  اکبرعلیو. رودین، اصول آنالیز ریاضی، ترجمه 

E. Kreyzig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley, 1989. 

I.Y. Maddox, Elements of Functional Analysis, Cambridge Univ. Press, 1988. 

G. de Barra, Measure Theory and Integration, 2nd Edition, Elsevier, 2003. 
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 مشخصات درس:

 2توپولوژی عمومی عنوان درس )فارسی(: 

 General Topology IIعنوان درس )انگلیسی(: 

 1توپولوژی عمومی : نیازپیشعنوان             □ندارد       ■دارد :نیازپیش         الزامی-کهاد ریاضی محضنوع درس: 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:               48تعداد ساعت:                نظرینوع واحد:    3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 فضاهای بئر. ، توپولوژی فضای توابع ویقسمتخارجاز توپولوژی نظیر توپولوژی  یترشرفتهیپآشنایی با مباحث 

 سرفصل درس:

  یسازفشردههای توپولوژیک، مباحث های متنوع، گروهو قضایای مرتبط همراه با مثال یقسمتخارجتوپولوژی :

 ، کره ریمان و صفحه گوسی و قضایای مرتبط.یانقطهتک  یسازفشرده

  توپولوژی فضای توابع: همگرایی نقطه وار، همگرایی فشرده، قضیه استون وایراشتراوس، متریک یکنواخت و مکعب

 باز و قضایای مرتبط، فضاهای متریک کامل.-فشردههیلبرت، توپولوژی 

  فضاهای بئر و قضایای مرتبط همراه با مثال، فضاهای پیرا فشرده، افراز واحد و کاربردهای آن، بعد توپولوژیک همراه

 با مثال و قضایای مرتبط.

 روش یاددهی یادگیری:

 هاآنو ارائه مناسب. مشارکت دانشجویان در حل مسائل  یهاآزمونو برگزاری  های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1392، فردوسی مشهد، توپولوژی عمومی، انتشارات دانشگاه ، م. صال مصلحیانا. نیکنام

 .1396، ، توپولوژی: نخستین درس، ترجمه یحیی تابش، ابراهیم صالحی، جواد اللی و نادر وکیل، مرکز نشر دانشگاهیج. مانکرز

J. Dugundji, Topology, Allyn and Bacon Inc., 1978. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 2ساختارهای جبری و کاربردهای آن عنوان درس )فارسی(: 

 Algebraic Structures and Applications IIعنوان درس )انگلیسی(: 

ساختارهای جبری و : نیازپیشعنوان             □ندارد     ■دارد :نیازپیش الزامی-کهاد ریاضی محضنوع درس: 

 1کاربردهای آن 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:                 48تعداد ساعت:               نظرینوع واحد:               3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی با مفاهیم مقدماتی و بنیادین میدان، توسیع میدان و نظریه گالو.

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 حل مسائل مقدماتی و بنیادین درباره مفاهیم میدان، توسیع میدان و نظریه گالوا

 سرفصل درس:

 یک عنصر  ریناپذلیتحو یاچندجملهها و خواص مقدماتی، توسیع ساده، عناصر جبری و متعالی، توسیع میدان، مثال

و قضایای مربوطه،  هاارتباطروی یک میدان، ارتباط توسیع میدان با فضای برداری، توسیع متناهی و توسیع جبری، 

 جبری بسته و بستار جبری. طوربههای نامید

 .کاربردها: ترسیمات هندسی، اعداد ترسیم پذیر، بررسی سه مسئله تاریخی تثلیث زاویه، تربیع دایره و تضعیف مکعب 

 فروبنیوس، قضیه توسیع  یختیخودراصلی نظریه جبری میدان،  یهایختیخودرمیدان، میدان ثابت،  یهایختیخودر

ها و قضایای مربوطه، توسیع یکریختی و نتایج آن، اندیس یک توسیع و قضایای مربوطه، میدان شکافنده، مثال

متناهی و خواص اصلی آن، های نامیدمربوطه، میدان کامل، قضیه عضو اولیه، ساختار  یایو قضاها ، مثالریپذکیتفک

متناهی، توسیع دایره بری و گروه های نامیدبدون اثبات(، گروه گالوا روی )گالوا توسیع نرمال و قضیه اساسی نظریه 

 گالوای آن. 

  :درجه پنجم. یاچندجملهرادیکال و حل ناپذیری معادله  لهیوسبه یریپذحلترسیم پذیر،  یهایچندضلعکاربردها 
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 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان انجام آزمون و سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 هاآنو انجام تکالیف محول شده و ارائه درسی از طریق حل مسئله 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1392، ، علمی و فنیعالم زاده اکبرعلی، ترجمه ، نخستین درس در جبر مجردب. فرالی .ج 

 .1393، ، پژوهشعالم زاده و حسین ذاکری اکبرعلی، ترجمه ، جبرت. د. هانگرفورد

J.B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, Pearson Education, International Edition, 

ebook, 2013. 

T.W. Hungerford, Algebra, Graduate Texts in Mathematics 73, 8th Edition, Springer Verlag, 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 آنالیز چند متغیرهعنوان درس )فارسی(: 

 Multivariable Analysisعنوان درس )انگلیسی(: 

  1آنالیز ریاضی : نیازپیشعنوان                □ندارد        ■دارد :نیازپیش ریاضی محض کهادنوع درس: 

  ■ ندارد   □ داردحل تمرین:               48تعداد ساعت:            نظرینوع واحد:             3تعداد واحد: 

 هدف درس:

  تعمیم مفهوم مشتق و انتگرال  توابع چند متغیره بررسی 

  نگرش جدید از حسابان آشنایی با 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 آشنایی با توابع چند متغیره، مشتق توابع چندمتغیره و قضایای اساسی و انتگرال توابع چند متغیره

 سرفصل درس:

  مراتب باالتر،  جزئی، گرادیان، ژاکوبی، قضیه تابع معکوس، قضیه تابع ضمنی، مشتقات هاآنتوابع چند متغیره و مشتق

 .قضیه رتبه

 های احتمالی و لبگ های مناسب، انتگرال ریمان توابع چند متغیره و قضایای مربوط، اندازهتعریف اندازه، ارائه مثال

و انتگرال  یریپذانتگرالحد توابع ساده(،  عنوانبه) ریپذاندازهاعداد حقیقی، توابع  یروسادهروی اعداد حقیقی، توابع 

 .های دیفرانسیلیبر کاربردها، فرم تأکیدلبگ، رابطه با انتگرال ریمان، قضایای همگرایی با 

 روش یاددهی یادگیری:

 هاآنو ارائه  مناسب، مشارکت دانشجویان در حل مسائل یهاآزمونو برگزاری  های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 روش ارزیابی:

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 منابع:

 .1395، انتشارات علمی و فنی، عالم زاده اکبریعل، اصول آنالیز ریاضی، ترجمه . رودینو

J. Munkres, Analysis on Manifolds, Adisson-Wesley Publishing, 1991. 

E. Kreyzig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley, 1989. 

I.Y. Maddox, Elements of Functional Analysis, Cambridge Univ. Press, 1988. 

G. de Barra, Measure Theory and Integration, 2nd Edition, Elsevier, 2003. 
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 مشخصات درس:

 آنالیز فوریهعنوان درس )فارسی(: 

 Fourier Analysisعنوان درس )انگلیسی(: 

 1جبر خطی*، آنالیز ریاضی : نیازپیشعنوان             □ندارد       ■دارد :نیازپیش            کهاد ریاضی محضنوع درس: 

               ■ ندارد   □ داردحل تمرین:         48تعداد ساعت:         نظرینوع واحد:          3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی با مقدمات آنالیز فوریه و کاربردهای آن

 سرفصل درس:

 اشمیت، عملگرهای -از درس جبر خطی شامل: ضرب داخلی، تصاویر، متعامد سازی گرام موردنیازآوری مطالب یاد

 .خطی خود الحاق روی فضاهای ضرب داخلی

 ( مثال به همراهمختلف  یهابازهتاریخی تحلیل سیگنال محاسبه سری فوریه روی  یهادگاهیدسری فوریه)های متنوع. 

  یی در نقاط پیوستگی و ناپیوستگی و پدیده گیبز، همگرا لبگ،–لم ریمان  ازجملهقضایای همگرایی برای سری فوریه

 .همگرایی یکنواخت و همگرایی در میانگین

 ،یهایصاف تبدیل فوریه، تبدیل فوریه پیچش، فرمول پالنچرل، یهایژگیو تبدیل فوریه شامل قضیه معکوس فوریه 

 .، اصل عدم قطعیتیریگنمونه، قضایای هایصافو طراحی  تیعل خطی و زمان پایا،

  و صافی   یسازفشردهمانند  آن، تبدیل فوریه سریع و کاربردهایی از آنآنالیز فوریه گسسته شامل تعریف و خواص

 .کردن به کمک تبدیل فوریه سریع

 خطی گسسته، تبدیل یهایصافپایا، -های زمانگسسته شامل سکینال یهاگنالیس z و تابع انتقال. 

  فوریه زمان کوتاهتبدیل. 

 کلیاتی از آنالیز موجک. 

 روش یاددهی یادگیری:

های کوتاه توسط استاد درس، مشارکت دانشجویان در مباحث انجام آزمون حل مثال و مسائل مربوط به درس،  سخنرانی،

 .هاآنهای محول شده و تحویل درسی از طریق حل مسئله و انجام تکلیف
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1385، عسگری همت عطااهللها با آنالیز فوریه، ترجمه ، اولین درس در موجک، ف. نارکوویچ. بوگسا

A. Deitmar, A First Course in Harmonic Analysis, Springer, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 آنالیز ماتریسیعنوان درس )فارسی(: 

 Matrix Analysisعنوان درس )انگلیسی(: 

 ها و جبر خطیمبانی ماتریس: نیازپیشعنوان                     □ندارد     ■دارد :نیازپیش        کهاد ریاضی محضنوع درس: 

               ■ ندارد   □ داردحل تمرین:          48تعداد ساعت:        نظرینوع واحد:           3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی مقدمات آنالیز ماتریسی و کاربردهای آن

 سرفصل درس:

 فضاهای برداری و فضاهای ضرب داخلی 

 هاخطی و ماتریس یهانگاشت 

  هاماتریسجمع مستقیم و ضرب تانسوری 

  ماتریسی یهابلوکاعمال مقدماتی روی 

 های بلوکیدترمینان و معکوس ماتریس 

  جمع دو ماتریس یرتبهمعکوس و 

 مقادیر ویژه 

 ماتریسی یهاهیتجزهای جابجا شونده، ماتریس 

 واندرموند و ...(های متعامد، هادامار، ، ماتریسهاانقباضهای یکانی، انواع خاص ماتریس )نرمال، هرمیتی، ماتریس 

 برد عددی 

 شور ضربحاصل 

 های مثبتماتریس 

 های تصادفی دوگانهمجوریزیشن و ماتریس 

 اصل مینیماکس برای مقادیر ویژه 

 مربوط به مقادیر ویژه یهاینامساوویل، اصل ویالنت،  یهاینامساو 

 اثر و مقادیر منفرد 

 روی  یهانرمnC ،شتن. یهانرمیکانی پایا، نرم عملگری،  یهانرم 
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 روش یاددهی یادگیری:

های کوتاه توسط استاد درس، مشارکت دانشجویان در مباحث انجام آزمون حل مثال و مسائل مربوط به درس،  سخنرانی،

 .هاآنهای محول شده و تحویل درسی از طریق حل مسئله و انجام تکلیف

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1394ک.م. هافمن، ر. کنزی، جبر خطی، ترجمه جمشید فرشیدی، مرکز نشر دانشگاهی، 

R. Bhatia, Matrix Analysis, Graduate Texts in Mathematics 16, Springer-Verlag, 1997. 

F.E. Hohn, Elementary Matrix Algebra, Reprint of the 3rd (1973) Edition, [Macmillan, New 

York; MR0349697 (50 #2190)]. Dover Publications, Inc., Mineola, 2002. 

F. Zhang,. Matrix Theory, Basic Rresults and Techniques, Universitext, Springer-Verlag, 1999. 

R.A. Horn, C.R. Johnson, Topics in Matrix Analysis, Corrected reprint of the 1991 original, 

Cambridge University Press, 1994. 

B.D. MacCluer, Elementary Functional Analysis, Graduate Texts in Mathematics 253, 

Springer, 2009. 

S. K. Mitra, P. Bhimasankaram, S.B. Malik, Matrix Partial Orders, Shorted Operators and 

Applications, Series in Algebra 10, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 ترکیبیات و کاربردهای آنعنوان درس )فارسی(: 

 Combinatorics and Its Applicationsعنوان درس )انگلیسی(: 

 مبانی ترکیبیات، مبانی جبر: نیازپیشعنوان                   □ندارد    ■دارد :نیازپیش کهاد ریاضی محضنوع درس: 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:         48تعداد ساعت:   نظرینوع واحد:             3تعداد واحد: 

 هدف درس:

شود مجرد با نظریه آشنا می صورتبهکه  حالیدرعیندانشجو ) هاآنآشنایی با ساختارهای متفاوت ترکیبیاتی و ارتباط بین 

 (مسائل واقعی نیز استفاده نماید. سازیمدلبتواند با مفاهیم مختلف آن کار کند و همچنین بتواند از این دانش در 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

  دیگری برحسبتوانایی شناخت ساختارهای مختلف ترکیباتی و چگونگی به دست آوردن یکی  

 های ترکیباتیمهارت در ارائه اثبات 

 سرفصل درس:

 آن )نسبت به درس  ترشرفتهیپهای ، شمارش و تکنیک"ترکیبیات چیست؟"در مورد مفهوم ترکیبیات و اینکه  بحث

، های بحرانی، نظریه مجموعههاها و شبکه، ترتیبهای التینمربع ،(Ramsy) ، نظریه رمزی("اتیبیترکمبانی "

  .، کدهاهای متناهی، هندسههاطرح

 بحث در مورد مفهوم ترکیبیات :مواد ریز. 

  تکنیک شمارش از دو مسائل شمارشی اصلی در اینجا است یبنددستهشمارش شامل: ترکیبیات توابع متناهی و ،

در شمارش  هاآن، توابع مولد و کاربردهای با کاربردهای آن افتهیمیتعم، اصل شمول و عدم شمول در حالت طریق

 .، نظریه شمارش پولیا("مبانی ترکیبیات"از درس  ترشرفتهیپ)

 ارائه روش احتماالتی در این های از حاالت مربوطه به زبان گرافنظریه رمزی: قضیه رمزی و تعمیم آن و بیان برخ ،

 .، کاربردهامورد

 زیمتماهای نمایندگی سیستم SDR هالهای التین: قضیه فیلیپو مربع (P.Hall) گروه-، مفهوم شبهو اثبات آن 

(Quasigroup) های التین و برخی نتایج در این مورد )با نظر شمارش مربع مسئله، های متعامد، مربعو مربع التین

 .استاد(
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 قضیه دیلورث، زنجیر و پاد زنجیر، شبکه )یادآوردی(ها و ...: تعریف ترتیب جزئی، شبکههادنباله ، (Dilworth)  و

تعریف ماتروید و پایه ، ، تابع موبیوس یک ترتیب جزئی و کاربرد آن(Erdős–Szekeres) زکرز-قضیه اردیش

  .آن )مثال حالت خاص فضای برداری(

 دوبراین-ها و قضیه اردیشبحرانی: خانواده متقاطع از مجموعه هاینظریه مجموعه (DeBreijn–Erdős)  و دید

 .کلی از این نظریه و عنوان برخی نتایج اصلی با کاربرد )با نظر استاد(

 قضیه فیشرتایی اشتاینرطرح سیستم سههای متناهی: تعریف ها و هندسهطرح ، (Fisher) تعریف هندسه متناهی با ،

، تعریف کد و بیان قضایای اصلی در مورد های آدامارهای متقارن و ماتریس، تحلیل طرحهامثال و ارتباط با طرح

 .ارتباط این مفاهیم با هم با ارائه مثال )با نظر استاد(

 :نظریه کدهای تصحیح کننده خطا وص از قبیل رمزنگاریکاربردهای مشخ کاربردها ، ... . 

 روش یاددهی یادگیری:

 انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانسازی. و پیاده سازیشبیه سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 منابع:
 .1377ر.پ. گریمالدی، ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی، ترجمه محمدعلی رضوانی و بیژن شمس، انتشارات فاطمی، 

M. Bona, A Walk Through Combinatorics, World Scientific, 2006. 

R.L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Concrete Mathematics, Addison-Wesely, 1994. 

J.H. van Lint, R.M. Wilson, A Course in Combinatorics, Cambridge University Press, 1993. 

R.A. Brualdi, Introductory Combinatorics, 5th Edition, Pearson Prentice Hall, 2010. 

L'aszl'o Lov'asz, Combinatorial Problems and Exercises, 2nd Edition, AMS Chelsea 
Publishing, 2007. 

F.S. Roberts, B. Tesman, Applied Combinatorics, 2nd Edition, CRC Press, 2009. 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10و حداقل  %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %10حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 هامبانی گروهعنوان درس )فارسی(: 

 Foundation of Groupsعنوان درس )انگلیسی(: 

 مبانی جبر: نیازپیشعنوان                        □ندارد      ■دارد :نیازپیش    کهاد ریاضی محضنوع درس: 

              ■ ندارد   □دارد حل تمرین:             48تعداد ساعت:     نظرینوع واحد:         3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 هامقدماتی و بنیادین نظریه گروهآشنایی با مفاهیم 

 سرفصل درس:

 ها شامل سری نرمال، زیرنرمال، سری اصلی، سری ترکیبی، تظریف یک سری، لم پروانه، قضیه شرایر، سری گروه

های حلپذیر، گروه هولدر، سری آبلی، سری مرکزی، سری مرکزی باالیی و پایینی، سری مشتق،-قضیه ژوردان

 .هاهای پوچتوان و بررسی خواص این گروهگروه

 قضیه کشی  ویژهبه، کاربردهای کنش گروه تعریف و قضایای مقدماتی مربوط به کنش یک گروه روی یک مجموعه

ای از مستقیم خارجی و جمع مستقیم خارجی خانواده ضربحاصلو قضایای سیلو، کاربردهای قضایای سیلو، 

 .با تعداد متناهی یا نامتناهی هارگروهیز

 رتبه یک گروه آبلی آزاد در حالت معادل با تعریف آن طیو شرانرمال  یهارگروهیزمستقیم داخلی  ضربحاصل ،

)قضیه  دشدهیتولهای آبلی متناهیا گروه یبندردهگروه آبلی آزاد و  یهارگروهیزمتناهی و نامتناهی، قضیه اساسی 

 شود(. و اثباتبیان  دشدهیتولهای آبلی متناهیا اساسی گروه

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 هاآندرسی از طریق حل مسئله و انجام تکالیف محول شده و ارائه 

 روش ارزیابی:

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 منابع:

 .1392، ، علمی و فنیعالم زاده اکبرعلی، ترجمه ، نخستین درس در جبر مجردب. فرالی .ج

 .1393، ، پژوهشعالم زاده و حسین ذاکری اکبرعلی، ترجمه ، جبرت. د. هانگرفورد

J.B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, Pearson Educations, 2013. 

T.W. Hungerford, Algebra, Graduate Texts in Mathematics 73, 8th Edition, Springer, 2005. 

D.S. Malik, M.K. Sen, J.N. Mordeson, Fundamental of Abstract Algebra, McGraw-Hill, 1997. 
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 درس: مشخصات

 نظریه کدگذاری مقدماتیعنوان درس )فارسی(: 

 Elementary Coding Theoryعنوان درس )انگلیسی(: 

ها و جبر خطی، مبانی جبر، مبانی ماتریس: نیازپیش              □ندارد     ■دارد :نیازپیش     کهاد ریاضی محضنوع درس: 

 مبانی ترکیبیات

              ■ ندارد   □دارد حل تمرین:          48تعداد ساعت:        نظرینوع واحد:           3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 با مفاهیم مقدماتی و بنیادین نظریه کدگذاری و کار  آشنایی

 سرفصل درس:

  ها، الگوریتم تقسیم، فضای ای، جوزه ایده آل اصلی، حلقه چندجملهیقسمتخارجیادآوری مفاهیم حلقه، میدان، حلقه

 یک فضای برداری. و بعدبرداری روی میدان متناهی، پایه 

  نیترکینزدتعریف مفاهیم مجموعه الفبا، کد و کد کلمه، تعریف فاصله همینگ و خواص آن، کد گشایی به روش 

فاصله همینگ برای تشخیص یا تصحیح خطاهای یک کد  سببرحهمسایه، تعریف یک کانال متقارن، ذکر دو محک 

و حل آن برای چند حالت خاص، تعریف دو  یکدگذارهمسایه، بیان مسئله اصلی نظریه  نیترکینزدکلمه به روش 

و ارتباط آن با فاصله همینگ، همسایگی و شعاع همسایگی  ییدودوچند مثال، وزن یک کد کلمه  ارائهکد معادل و 

 .هاآنهایی از کامل و مثال یکدهااع پوششی برای یک کد، تعریف یک کلمه، شع

 متناهی، یادآوری مشخصه یک میدان، اول بودن مشخصه یک میدان متناهی، نامتناهی بودن های نامیدای بر مقدمه

میدان ، ساخت یک ریناپذلیتحوهای یاچندجملهمیدان متناهی، میدان کسرها،  کیمرتبه میدان با مشخصه صفر، 

 متناهی.

 حداقل وزن یک کد با حداقل فاصله آن،  و رابطه یکد خطای بر کدهای خطی، تعریف وزن کد کلمات یک مقدمه

 یکدهاآن، کدگذاری و کد گشایی با استفاده از  یهاو مثالماتریس مولد یک کد خطی، تعریف کدهای خطی معادل 

 خطی، احتمال تصحیح خطا در کدهای خطی،  یکدهااسلپین در کدگشایی  استاندارد ارائهخطی، روش 

از آن در کد  و استفادهتوازن –، کد دوگان، ماتریس بررسیییدودواحتمال تشخیص خطا، ظرفیت یک کانال متقارن 

، بررسی پارامترهای این کدها، نحوه کد گشایی ییدودوتوازن کدهای همینگ –گشایی، فرم استاندارد یک ماتریس بررسی

 کدهای همینگ توسیع یافته.کدهای همینگ، 
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  مولد  یاچندجملهکد خطی، محک تشخیص کد دوری به کمک ایده آل،  یاچندجملهتعریف کد دوری، نمایش

مولد دوگان کد دوری، ماتریس بررسی توازن دوگان کد دوری،  یاچندجملهکد دوری، ماتریس مولد کد دوری، 

 توازن دوگان کد دوری.–دوری و ماتریس بررسیهای مولد کد ماتریس وسیلهبهکدگذاری و کدگشایی 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 هاآندرسی از طریق حل مسئله و انجام تکالیف محول شده و ارائه 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1394، ، دانشگاه شاهدشریفی و کبری علی محمدی نیالدحسام، ترجمه سید ، درآمدی بر نظریه کدگذاری، چ. شینگس. لینگ 

R. Hill, A First Course in Coding Theory, Oxford Applied Mathematics and Computers Science 

Series, 11th Edition, Clarendon Press, 2001. 

S. Roman, Coding and Information, Springer, 1992. 

S. Ling, C. Xing, Coding Theory: A First Course, Cambridge University Press, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %50حداقل 
 %40حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 نظریه مدولعنوان درس )فارسی(: 

 Module Theoryعنوان درس )انگلیسی(: 

ساختارهای  ،ها و جبر خطیمبانی ماتریس: نیازپیش          □ندارد   ■دارد :نیازپیش کهاد ریاضی محضنوع درس: 

 1جبری و کاربردهای آن 

               ■ ندارد   □ داردحل تمرین:              48تعداد ساعت:            نظرینوع واحد:                   3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی با مفاهیم مقدماتی و بنیادین ساختار جبری بنام مدول

 سرفصل درس:

 ( ایده آل اول2ها )فصل دوم کتاب یادآوری ایده آل 

 ماکسیمال 

 بسته ضربی، )وجود، خواص، اساسی( رمجموعهیز 

 های اولالایده آل اول، مینیمال یک ایده آل، قضیه اجتناب از ایده 

  ( مدول2مطابق فصول سوم و پنجم کتاب ) یسازموضعی 

  یقسمتخارجزیر مدول و مدول 

 هامدول یختیرهم 

 یک مدول یقسمتخارجهای مدول ساختار زیر مدول 

  هالمدو یختیرهمقضایای مربوط به 

 هامستقیم مدول ضربحاصل، حاصل جمعهای یک مدول، از زیر مدول یاخانواده حاصل جمع 

  دشدهیتولمولد یک مدول متناهیا 

  یهاحلقهروی  دشدهیتولهای آزاد متناهیا از مدول آزاد، مدول یاهیپامربوط به عدد اصلی  یهاهیقض، آزادمدول 

 (2ب جابجایی و یکدار )مطابق فصل ششم کتا

 (2های نوتری و آرتینی )خواص اساسی مطابق فصل هفتم کتاب های، مدولدر مدول یارهیزنج یهاشرط. 
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 روش یاددهی یادگیری:

مباحث  های کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان درو انجام آزمون سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 هاآندرسی از طریق حل مسئله و انجام تکالیف محول شده و ارائه 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1392، ، مرکز نشر دانشگاهیابراهیمی یمحمدمهد، ترجمه ریپذضیتعودر جبر  ییهاگام، ر. شارپ

 .1393، ، پژوهشعالم زاده و حسین ذاکری اکبرعلی، ترجمه ، جبرت. د. هانگرفورد

T.W. Hungerford, Algebra, Graduate Texts in Mathematics 73, 8th Tdition, Springer, 2005. 

R.Y. Sharp, + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %50حداقل 
 %40حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 شخصات درس:م

 توپولوژی جبری مقدماتیعنوان درس )فارسی(: 

 Elementary Algebraic Topology عنوان درس )انگلیسی(:

 ، مبانی جبر1توپولوژی عمومی : نیازپیشعنوان          □ندارد     ■دارد :نیازپیش کهاد ریاضی محضنوع درس: 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:         48تعداد ساعت:      نظرینوع واحد:               3تعداد واحد: 

 هدف درس:

با مفاهیم مقدماتی و بنیادین توپولوژی جبری و تأکید بر ایجاد ارتباط بین دو شاخه بزرگ جبر و توپولوژی و نشان دادن یی آشنا

 چگونگی استفاده این دو شاخه از یکدیگر.

 سرفصل درس:

جبری مانند هموتوپی، گروه بنیادی، فضای پوششی، با تأکید بر کاربردهای ملموس چون گروه آشنایی با مباحثی از توپولوژی 

های دگردیسی و نوع یدهتوکش اوالم، –ها و قضایای نقطه ثابت، قضیه اساسی جبر، قضیه برسوک بنیادین دایره، توکشیده

 براور. -سطوح فشرده معروف، قضیه جداسازی ژردان، گروه بنیادین برخی هاکرههموتوپی، قضیه ون کمپن و گروه بنیادین 

 روش یاددهی یادگیری:

مشارکت دانشجویان در مباحث  .های کوتاه توسط استاد درسو انجام آزمون سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 هاآنو انجام تکالیف محول شده و ارائه  درسی از طریق حل مسئله

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1396، ، مرکز نشر دانشگاهیو نادر وکیل ، جواد اللی، ابراهیم صالحی، ترجمه یحیی تابش، توپولوژی: نخستین درسمانکرز .ج 

A. Hatcher, Algebraic Topology, Cambridge University Press, 2002. 

J.R. Munkres, Elements of Algebraic Topology, Massachusetts Institute of Technology, 1984. 

J.R. Munkres, Topology, 2nd Edition, Prentice Hall, 2000. 

J.J. Rotman, An Introduction to Algebraic Topology, Springer, 1988. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %15حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 توپولوژی دیفرانسیل مقدماتیعنوان درس )فارسی(: 

  Elementary Differential Topologyعنوان درس )انگلیسی(: 

 1، توپولوژی عمومی 1آنالیز ریاضی : نیازپیشعنوان          □ندارد     ■دارد :نیازپیش      کهاد ریاضی محضنوع درس: 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:           48تعداد ساعت:  نظرینوع واحد:            3تعداد واحد: 

 هدف درس:

  ارائه مسیری مقدماتی و شهودی به وادی توپولوژی دیفرانسیل 

  برداری.های نامیدبونه، قضیۀ درجه و قضیۀ هوپف در مورد -احکامی نظیر قضیۀ گاوسآشنایی با 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 آشنایی با مفاهیم اولیه توپولوژی دیفرانسیل مانند نظریه مورس، نظریه تراگذری

 سرفصل درس:

 و هموار، با ذکر مثال و قضایای مرتبط، توپولوژی فضای توابع ریپذمشتقهای نگاشت. 

 نظریه تراگذری (Transverality Theory) قضایای مرتبط، تعاریف اولیه و. 

 نظریه مورس (Morse Theory)تعاریف اولیه و قضایای مرتبط ،. 

 تقاطع، عدد اویلر، عدد لفشتز، قضیه لفشتز عدد. 

 نقاط و مقادیر منظم، قضیه سارد و کاربردهای آن. 

  و قضیه هوپف -اوالم، قضیه پوانکاره-قضیه ژوردان، قضیه براور، قضیه برسوک مانندنظریه جراحی و کاربردها آن

 .درجه هوپف

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثمناسب توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان  یهاآزمونو برگزاری  های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 و انجام تکالیفدرسی از طریق حل مسئله 

 روش ارزیابی:

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 منابع:

 .1392، ، ترجمه مهدی نجفی خواه، توپولوژی دیفرانسیل مقدماتی، ا. پوالکگیلومن .و

D. Chillingworth, Differential Topology with a View to Applications, Fearon Publishers, 1976. 

V. Guillemin, A. Pollack, Differential Topology, Prentice Hall, 1974. 

J.W. Milnor, Toplology from the Differential Viewpoint, Princeton University Press, 1997. 

D.B. Gauld, Differential Topology: An Introduction, Courier Corporation, 2013. 

J.W. Robbin, D.A. Salamon, Introduction to Differential Topology, ETH Lecture Notes, 2014. 
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 مشخصات درس:

 مبانی هندسهعنوان درس )فارسی(: 

 Foundation of Geometryعنوان درس )انگلیسی(: 

 2مبانی علوم ریاضی : نیازپیشعنوان                         □ندارد       ■دارد :نیازپیش        ریاضی محضکهاد نوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:           48تعداد ساعت:       نظرینوع واحد:               3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 اشکاالت کار اقلیدس ویژهبهآشنایی با روش اصل موضوعی در هندسه از زمان اقلیدس تا اوایل قرن بیستم 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 درک و کار با روش اصل موضوعی در هندسه فهم اشکاالت کار اقلیدس -

 کشف هندسه  نااقلیدسی و ارتباط آن با هندسه اقلیدسی آشنایی با تاریخچه تالش برای اثبات اصل توازی، تالش برای -

 سرفصل درس:

 اصول اقلیدس 

 نقایص روش اصل موضوعی اقلیدس 

 مفاهیم اولیه 

  الگوهای هندسه وقوع، کاربردهای الگوها ویژهبههندسه وقوع، الگوها 

 هاناخطر نمودارها و استفاده از شکل در بره 

 اصول موضوعه هیلبرت و هندسه خنثی 

 اصل توازی و تاریخچه آن 

 کشف هندسه نااقلیدسی 

 هندسه هذلولوی 

 استقالل اصل توازی با استفاده از الگوهای کالین و پوانکاره 

 نااقلیدسی یهاهندسهمدهای فلسفی کشف اپی 
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 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 هاآندرسی از طریق حل مسئله و انجام تکالیف محول شده و ارائه 

 روش ارزیابی:

 منابع:

  .1389، ، مرکز نشر دانشگاهیها، ترجمه محمدهادی شفیعیهای اقلیدسی و نااقلیدسی و بسط آن، هندسهم. ج. گرینبرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 هندسه جبری مقدماتیعنوان درس )فارسی(: 

 Elementary Algebraic Geometryعنوان درس )انگلیسی(: 

ها و جبر مبانی ماتریس: نیازپیشعنوان                    □ندارد         ■دارد :نیازپیش ریاضی محضکهاد نوع درس: 

 1ساختارهای جبری و کاربردهای آن ، خطی

  ■ ندارد   □ داردحل تمرین:            48تعداد ساعت:           نظرینوع واحد:                3تعداد واحد:

 هدف درس:

 مفاهیم مقدماتی و بنیادین هندسه جبری آشنایی با

 سرفصل درس:

 یهایژگیوچندگوناهای شبه تصویری،  یرستهچندگوناهای تصویری،  یرستهآفین،  ی( هاواریتهگونا )چند  یرسته 

 جبری. یهندسهمحاسباتی در  یهاروشموضعی چندگوناها، 

 مواد زیر: 

 چند متغیره و ایدآل های آن، قضیه پایه هیلبرت یهایاچندجملههای مقدماتی حلقه مبانی جبری: ویژگی. 

  بدون برهان ) لبرتیهچندگوناهای آفین: فضای آفین، چندگوناهای آفین و توپولوژی زاریسکی، قضیه صفرهای

 یاچندجملهها، تجزیه چندگونا به چندگوناهای تحویل ناپذیر، توابع آلهکامل(، تناظر دوسویی بین چندگوناها و اید

مختصاتی،  یهاحلقهمختصاتی، ارتباط یکریختی چندگوناهای آفین با یکریختی  یحلقهروی چند گوناهای آفین و 

 .میدان تابعی یک چندگونای آفین

 مختصاتی همگن یک  یحلقههای همگن و چندگوناهای تصویری، آلهچند گوناهای تصویری: فضای تصویری، اید

یک ایدآل و بستار تصویری یک چندگونای آفین،  یسازهمگنی، مخروط آفین روی یک چندگونای تصویر

 .بین چندگوناهای تصویری یهانگاشت

  ،آفین برای توپولوژی زاریسکی روی یک  یهیپاچندگوناهای شبه تصویری: تعریف چندگوناهای شبه تصویری

تابع منظم روی یک چندگونای  یهیقضچندگونای شبه تصویری، توابع منظم روی یک چندگونای شبه تصویری، 

موضعی یک چندگونای شبه تصویری  یحلقهتابع منظم روی یک چندگونای تصویری )بدون برهان(،  یهیقضآفین، 

مختصاتی آن،  یحلقهدو چندگونای آفنین و  ضربحاصلدر یک نقطه، میدان تابعی یک چندگوننای شبه تصنویری، 

 .صویری و شبه تصویریدو چندگونای ت ضربحاصلنگاشت سگره و 
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 بعد )بدون برهان(، فضای مماس بر روی یک چندگونای آفین در  یهاهیقضموضعی: بعد یک چندگونا،  یهایژگیو

 .نقاط هموار یمجموعههموار، قضیه نابدیهی بودن  ینقطهیک نقطه، تعریف 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 هاآندرسی از طریق حل مسئله و انجام تکالیف محول شده و ارائه 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395، ترجمه رحیم زارع نهندی، مرکز نشر دانشگاهی م. ریدز، هندسه جبری مقدماتی،

W. Fulton, Algebraic Curves: An Introduction to Algebraic Geometry, 2008. 

(http://www.math.lsa.umich.edu/~wfulton/CurveBook.pdf) 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %50حداقل 
 %40حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 درس: مشخصات

 هندسه دیفرانسیل موضعیعنوان درس )فارسی(: 

 Local Differential Geometryعنوان درس )انگلیسی(: 

مبانی  ،ها و جبر خطیمبانی ماتریس: نیازپیشعنوان         □ندارد       ■دارد :نیازپیش      کهاد ریاضی محضنوع درس: 

 آنالیز ریاضی

  ■ ندارد   □ داردحل تمرین:             48عداد ساعت: ت  نظرینوع واحد:           3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 هاهیروها و آشنایی با مفاهیم اولیه هندسه دیفرانسیل موضعی نظیر خم

 سرفصل درس:

  پارامتری، طول قوس، بردارهای مماسی، عمود، عمود دوم،  یهاشینماشامل: تعریف منحنی،  هایمنحننظریه عمومی

، قضیه هاچیپفرنه، دایره، کره بوسان، انحنای کروی، گسترده، گسترنده،  -سره یهافرمول، تاب صفحه بوسان، انحنا،

 .هایمنحنبنیادی وجود برای 

  سطوح هموار، نمایش پارامتری سطح، فضاهای مماسی، بردارهای نرمال، سطوح جهت پذیر و جهت دوبعدیسطوح ،

، ...، خطوط انحنا و افتهیمیتعم یهامخروط، هااستوانهناپذیر، سطوح ایزومتریک، انواع سطوح، سطوح دورانی، 

 .ها، قضیه بنیادی وجود برای سطوحبونه، ژیودزیک-انحنای گاوسی، قضیه گاوس

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثمناسب توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان  یهاآزمونو برگزاری  های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 و انجام و ارائه تکالیف محول شدهدرسی از طریق حل مسئله 

 روش ارزیابی:

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %50حداقل 
 %35حداکثر  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 منابع:

 .1391، ، انتشارات علمی و فنی، ترجمه فرشته ملک، هندسه دیفرانسیل مقدماتیآ. پرسلی 

B. O’Neill, Elementary Differential Geometry, Academic Press, 2006.  

A. Pressley, Elementary Differential Geometry, Springer, 2010.  

J.A. Thorpe, Elementary Topics in Differential Geometry, Springer, 2012.  

M.P. De Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces: Revised and Updated, 2nd 

Edition, Dover Books on Mathematics, 2016. 
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 مشخصات درس:

 فرکتال هندسهعنوان درس )فارسی(: 

 Fractal Geometryعنوان درس )انگلیسی(: 

                 1توپولوژی عمومی : هم نیاز ،مبانی آنالیز ریاضی: نیازپیش      □ندارد    ■دارد :نیازپیش     کهاد ریاضی محضنوع درس: 

  ■ ندارد   □ داردحل تمرین:         48عداد ساعت: ت         نظرینوع واحد:         3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 و ابعاد فراکتالی هاآنهای ها و ویژگیآشنایی با فراکتال

 سرفصل درس:

  اولیه میو مفاهمروری بر تاریخچه فراکتال تعاریف. 

 ها و خاصیت خود تشابهیفراکتال. 

  منحنی کخ و...( –مجموعه فانکتور  –بررسی چند فراکتال مهم )فرش سرپینسکی. 

 ابعاد فراکتالی )بعد هاسدورف و بعد شمارش جعبه( و اندازه هاسدورف. 

 هاای بر نظریه آشوب و ارتباط آن با فراکتالمقدمه. 

 ها و قضیه هاتشینسونموضعی فراکتال یساختارها. 

 هاتباط آن با فراکتالهای تکرار تابع و اردستگاه. 

 جولیا یهامجموعهای بر نظریه مقدمه. 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثمناسب توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان  یهاآزمونو برگزاری  های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 و انجام و ارائه تکالیف محول شده درسی از طریق حل مسئله 

 روش ارزیابی:

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %50حداقل 
 %35حداکثر  نوشتاری:

 %15حداکثر  %35حداکثر 
 -عملکردی: 
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 منابع:

، های دینامیکی آشوبناک: نظریه و آزمایش، ترجمه منیره اکبری و مریم ربیعی، دانشگاه الزهرا، نخستین درس در سیستمر. ا. دوینی

1391. 

K. Falconer, Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications, John Wiley, 

1997. 

R. Devaney, Chaos, Fractals and Dynamics: Computer Experiments in Modern Mathematics, 

Addison-Wesely, 1990. 

J.M. Blackledge, A.K. Evans, M.J. Turner, Fractal Geometry: Mathematical Methods, 

Algorithms, Applications, Woodhead Publishing, 2002. 

M. Lapidus, M. Van Frankenhuijsen, Fractal Geometry, Complex Dimension and Zeta 

Functions: Geometry and Spectra of Fractal Strings, 2nd Edition, Springer, 2012. 

K. Falconer, Fractals: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2013. 
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 مشخصات درس:

 هاآنالیز الگوریتمعنوان درس )فارسی(: 

 Algorithm Analysisعنوان درس )انگلیسی(: 

  سازیمبانی ترکیبیات، مبانی کامپیوتر و برنامه: نیازپیشعنوان     □ندارد    ■دارد :نیازپیش    کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

  ■ ندارد □ داردحل تمرین:             48تعداد ساعت:   محاسباتی-نظرینوع واحد:          3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 هابا انواع الگوریتمآشنایی 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 ها و تحلیل نتایجطراحی الگوریتم توانایی

 سرفصل درس:

  معرفی الگوریتم و آشنایی با مفهوم زمان اجرایی الگوریتم )بهترین زمان و زمان میانگین( معرفی نمادهایO  بزرگ

ها های آنالیز الگوریتمهای مربوط به مرتبه رشد آشنایی با روشبزرگ )مجانبی( مرتبه رشد قضایا و روش Oبزرگ  6

 (. یبازگشتتیبی و )تر

 های هایی از الگوریتمهای تقسیم و حل و بازگشتی: معرفی شمای کلی و مثالهای طراحی و آنالیز الگوریتمروش

و ریاضیات کاربردی  یسازمرتببر اساس  مسائلهای تقسیم و حل در بازگشتی معرفی شمای کلی الگوریتم

های آنالیز زوج نقاط و ...( روش نیترکینزدها سریع ضرب سریع ماتریس یسازمرتبادغامی  یسازمرتب)

 تقسیم و حل )روش مقدار گذاری روش حدس و استقرا استفاده از درخت قضیه اصلی(. یهاتمیالگور

 زیآنالهای حریصانه طراحی و های حریصانه شمای کلی الگوریتمهای حریصانه: معرفی اساسی کار الگوریتمالگوریتم 

 یپشتکوله مسئلهسازی )بهینه مسائلگراف )درخت فراگیر کمینه و...( و  مسائلهای حریصانه در برخی الگوریتم

 کار و ...(  یبندزمان مسئلهعمومی 

 سازی در حالت کلی و مفاهیم بهینه محلی و سراسری و بهینه مسائلسازی پویا معرفی سازی پویا: تعریف برنامهبرنامه

و  0-1 یپشتکوله مسئلههای تقسیم و حل طراحی آنالیز الگوریتم برای سازی پویا با روشاوت برنامهاصل بهینگی تف

 و... . گرددورهفروشنده 



 

115 
 

 هایی برای و آنالیز الگوریتم ارائهها در حالت کلی و های بازگشت به عقب و شاخه و کران: معرفی روشروش

 .گرددورهو فروشنده  0-1 یپشتکوله مسئلههمیلتونی  یهادوره هاگراف یزیآمرنگ

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم 

 روش یاددهی یادگیری:

 انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانسازی. و پیاده یسازهیشب سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395، ، دانشگاه صنعتی شریفهای فرا ابتکاریها و طراحی روش، تحلیل الگوریتم، م. کریمی نسبعشقی .ک

T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, 3rd Edition, 

The MIT Press, 2009. 

S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, U.V. Vazirani, Algorithm, McGraw-Hill, 2008. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10و حداقل  %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %10حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 شخصات درس:م

 1آنالیز عددی عنوان درس )فارسی(: 

 Numerical Analysis Iعنوان درس )انگلیسی(: 

 جبر خطی عددی*: نیازپیشعنوان                 □ندارد  ■دارد :نیازپیش  الزامی-کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

              □ ندارد    ■داردحل تمرین:         48عداد ساعت: ت محاسباتی-نظرینوع واحد:                3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی با مباحث تکمیلی آنالیز عددی  

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 توانایی حل تقریبی مسائل کاربردی

 سرفصل درس:

  ،اسپالین، تقریب پده یابیدرونتقریب توابع. 

  ،کسری و  یابیدروندر ابعاد باالتر،  یابیدروندرون یابی بزیر، -اسپالین-بی یابیدروناسپالین و کاربردهای آن

 .مثلثاتی

  ،عددی معادالت انتگرال یهاروشتبدیل فوریه سریع و کاربردهای آن. 

  مقدار ویژه معکوس مسئلهبرخی مسائل معکوس عددی مانند. 

 :روش توانی، روش عیتوس مباحث تکمیلی در محاسبه مقادیر ویژه QLهای ای، هاوس هولدر و تعیین چندجمله

 .کریلف و لوری یر-ضرایب نامعین یهاروشمشخصه به 

 ای بر پردازش موازیمقدمه. 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم 

 روش یاددهی یادگیری:

های کوتاه توسط استاد درس، مشارکت دانشجویان در مباحث انجام آزمون حل مثال و مسائل مربوط به درس،  سخنرانی،

 .هاآنهای محول شده و تحویل درسی از طریق حل مسئله و انجام تکلیف
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1390، ، بنفشه1، آنالیز عددی ا. کرایه چیان

، امیدوار محمدرضا، اسماعیل بابلیان و عالم زاده اکبرعلی، ترجمه ، آنالیز عددیفیزر، آ. س. رینولدز ، ج. دوگالسر. ا. بوردن

  .1392، ققنوس

W. Hager, Applied Numerical Linear Algebra, Prentice Hall, 1988. 

G.W. Stewart, Introduction to Matrix Computations, Academic Press, 1973. 

B.N. Datta, Numerical Linear Algebra and Applications, 2nd Edition, SIAM, 2010. 

M. Chu, G. Golub, Inverse Eigenvalue Problems: Theory, Algorithms, and Applications, 

Oxford Press, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

30% 20% 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 غیرخطیسازی بهینهعنوان درس )فارسی(: 

  Nonlinear Optimizationعنوان درس )انگلیسی(: 

افزار مبانی آنالیز عددی، نرم: نیازپیشعنوان           □ندارد    ■دارد :نیازپیش       الزامی-کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

 ریاضی

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:              48عداد ساعت: ت محاسباتی-نظرینوع واحد:      3تعداد واحد: 

 هدف درس:

، غیرخطیسازی بهینه مسائلبررسی شرایط الزم و کافی براى  شامل غیرخطیسازی های بهینهآشنایی با مبانی نظری و روش

 ها سازی، مدل بندی، طراحی و تحلیل الگوریتمهای کالسیک بهینهارائه تحلیلی الگوریتم

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 برای حل مسائل واقعی غیرخطیسازی و بهینه سازیمدلتوانمندی در 

 سرفصل درس:

 شامل، بررسی شرایط الزم و کافی براى  غیرخطیسازی های بهینههدف اصلی این درس آشنایی با مبانی نظری و روش

ها سازی، مدل بندی، طراحی و تحلیل الگوریتمهای کالسیک بهینه، ارائه تحلیلی الگوریتمغیرخطیسازی بهینه مسائل

 دهد.سازی انجام دانشجو باید در این درس یک پروژه پیاده

 :ریز مواد 

 ها، سبد سرمایه، کنترل بهینه و...(.شامل برازش دادهمسائل ) سازیمدل 

 کیون-سازی نامقید و مقید )شرایط الزم و شرایط کافی، شرایط کروش: اصول کالسیک بهینهغیرخطی ریزیبرنامه-

دیان و نیوتن، بیان مزایا های گراهای جستجوی )جستجوی طالیی، فیبوناچی و بازگشت به عقب(، روشتاکر(، روش

ها در متلب، حل مسائل سازی روشهای گرادیان مزدوج و شبه نیوتن، پیادهو معایب دو روش گرادیان و نیوتن، روش

 خطی و کسری. ریپذکیتفکمسائل  دودرجهمقید در متلب، مسائل 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم -
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 دهی یادگیری:روش یاد

س یک پروژه دانشجو باید در این در) انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانسازی. و پیاده سازیشبیه سخنرانی،

 (سازی انجام دهدپیاده

 روش ارزیابی:

 منابع:

، ، دانشگاه صنعتی شریفیپور کاظم نیمحمدحسمهدوی امیری و  نیالدنظام، ترجمه غیرخطیخطی و  ریزیبرنامه، د. ج. لوئنبرگر

1392. 

 .1388، ، جوان، ترجمه محمد مدرس و اردوان آصف وزیریریاضی ریزیبرنامه، تحقیق در عملیات: ، ج. ج. لیبرمنس. هیلیر .ف

J.E. Dennis, R.B. Schnabel, Numerical Methodes for Unconstraines Optimization and 

Nonlinear Equations, Prentice-Hall, 1983. 

P.E. Gill, M. Murray, M. Wright, Practical Optimization, Academic Press, 1981. 

D. Leunburger, Linear and Nonlinear Programming, 4th Edition, Addison-Wesley, 2016. 

S. Mokhtar Bazaraa, D. Hanif Sherali, M. Shetty Chitharanjan, Nonlinear Programming: 

Theory and Algorithms, John Wiley & Sons, 2013. 

S. Wright, J. Nocedal, Numerical Optimization, Springer Science, 2006. 

H.Taha, Operations Research: An Introduction, 10th Edition, Pearson PRENTICE-Hall, 2016. 

Ch. Edwin KP, Stanislaw H. Zak, An introduction to Optimization, Vol. 76, John Wiley & 

Sons, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10و حداقل  %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %10حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 درس:مشخصات 

 ریاضیات فازیعنوان درس )فارسی(: 

 Fuzzy Mathematicsعنوان درس )انگلیسی(: 

 1مبانی علوم ریاضی : نیازپیشعنوان           □ندارد     ■دارد :نیازپیش الزامی-کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

               □ندارد   ■دارد تمرین: حل       48تعداد ساعت:          محاسباتی-نظرینوع واحد:       3تعداد واحد: 

 هدف درس:

برای توصیف بخشی از مبحث هوش  هاآنهای فازی و کاربرد با مفاهیم دو مبحث منطق فازی و نظریه مجموعه آشنایی

 مصنوعی و محاسبات نرم یعنی کنترل و استنتاج فازی 

 سرفصل درس:

  فازی و متغیر  یهامجموعهکالسیک. تعریف  یهامجموعهمروری گذرا بر منطق کالسیک )ارسطویی( و نظریه

، گاههیتکزبانی، تابع عضویت و انواع متداول آن )تابع عضویت منفرد، مثلثی، ذوزنقه و گوسی(، آشنایی با مفاهیم 

بودن فازی، مکمل فازی، اجتماع فازی،  رمجموعهیزبرش. معرفی مفاهیم -ارتفاع، مرکز، هسته، نرمال بودن، آلفا

 .اشتراک فازی، قانون دمورگان

 مروری کوتاه بر نظریه امکان و تفاوت آن با نظریه احتمال. 

  ،تعریف عملگرهای مکمل فازیt-نرم فازی و s-نرم فازی و میانگین فازی. معرفی شرایط برقراری مجموعه انجمنی 

(Associative)  فازی، برای عملگرهای مکملt-نرم فازی و s-نرم فازی. 

  روابط فازی، تعریف تابع فازی،  بیو ترکفازی، تعریف رابطه فازی  یهامجموعهدکارتی  ضربحاصلتعریف

 .فازی، اصل تجزیه فازی و اصل توسیع زاده یهانااستومعرفی مفاهیم تصویر فازی، توسعه 

  ،و نمایی یا گوسی(، حساب اعداد  یاذوزنقهمعرفی اعداد فازی، انواع اعداد فازی متداول )عدد فازی منفرد، مثلثی

ها، بررسی وجود جواب معادالت خطی فازی، برش-فازی بر اساس دو روش اصل توسیع فازی و استفاده از آلفا

 .اعداد فازی یبندرتبه

 آنگاه فازی، تعریف استلزام فازی و کاربرد آن در ساختن یک سیستم استنتاج  -های فازی، قواعد اگرتعریف گزاره

 .فازی )سیستم کنترل فازی(

  تعریف موتور استنتاج فازی، فازی ساز و انواع آن، پایگاه قواعد فازی، غیر فازی ساز و انواع آن. آشنایی با ساختن

 .یک سیستم فازی ممدانی
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 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم -

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان آزمون و انجام سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 انجام تکالیف  و درسی از طریق حل مسئله

 روش ارزیابی:

 منابع:

، دانشگاه فردوسی طارقیان حامد رضا، ترجمه علی وحیدیان کامیاد و ای بر منطق فازی برای کاربردهای علمی، مقدمه. تاناکاک

 .1392، مشهد

 .1390، ، دانشگاه علم و صنعتهای فازیای بر نظریه مجموعه، مقدمه، م. غضنفریم. رضایی 

، دانشگاه صنعتی ، ترجمه محمدحسین فاضل زرندیهای فازی: اصول و کارکردها، تئوری مجموعه، ب. آن، یو. اس. کلیرج. کلر

  .1393، امیرکبیر

 نیرالدینصخواجه، دانشگاه ، نیما صفارپور و داریوش افیونی، ترجمه محمد تشنه لبازیهای فازی و کنترل ف، سیستمال. وانگ 

  .1395، طوسی

L.X. Wang, A Course in Fuzzy Systems and Control, 1996. 

G.J. Klir, B. Youn, Fuzzy Set and Fuzzy Logic (Theory and Application), 1995. 

B. Bede, Mathematics of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, 2013. 

R.R. Yager, H.T. Negoyen, Fuzzy Set and Application, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 مستمرارزشیابی  ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

%15 
 %50 نوشتاری:

%30 %20 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 سازی پیشرفتهبرنامهعنوان درس )فارسی(: 

  Advanced Programmingعنوان درس )انگلیسی(: 

 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه: نیازپیشعنوان               □ندارد     ■دارد :نیازپیش     کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:             48تعداد ساعت:           محاسباتی-نظرینوع واحد:              3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 ءگرایش نویسیبرنامهو نحوه  ءگرایشهای آشنایی با زبان

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 پیچیده و پیشرفته برای حل مسائل آمار و ریاضی یهابرنامهتوانایی نوشتن 

 سرفصل درس:

 قبیل از یی ابتدا یهاتمیالگوری، کاربرد صورتبه هادادهطرز استفاده از ساختمان ، ءگرایش یسینوبرنامههیم مفا

 .(GUI)یرابط کاربرحی طرا، یسازمرتب

  سی، سطوح دستر، وراثت، و کالسیف شی تعر، ءگرایش یسینوبرنامه :موادریزencapsulation overriding 

and overloading methods ،ی هایرمتودها و متغstaticساختارهای ، IO فیکیرابط گراحی طرا (GUI) ،

 Array, Array List, Hash)هاکار با ساختمان داده، (Exception Handling) پردازش خطا

Map,Hash Set, Vector, ...) ،مربوطه مسائلو نویسی پروپوزال تیمی، ه و کار ژپرو یریتمد یهامهارت ،

 .یتئور ازلحاظ هاآنتحلیل  ینحوهو  یسازمرتبجستجو و  هاتمیالگوربا یی آشنا

 به معرفی تأکیدنویسی مبتنی بر جاوا، برنامه Database نویسی تحت وب و اندرویدو برنامه. 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم -

 روش یاددهی یادگیری:

 انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانسازی. و پیاده سازیشبیه سخنرانی،
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1394، ، گسترش علوم پایههای کاربردیبا مثال #C ، آموزش، ب. علیزادهر. مقسمی .ح 

T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, 3rd Edition, 

The MIT Press, 2009. 

J. Deitel, H.M. Deitel, Java How to Program, Prentice Hall, 2007. 

B. Eckel, Thinking in Java, MindView Inc., 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10و حداقل  %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %10حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 سازی گسستهبهینهعنوان درس )فارسی(: 

 Discrete Optimizationعنوان درس )انگلیسی(: 

 هاسازی خطی، آنالیز الگوریتمبهینه: نیازپیشعنوان         □ندارد     ■دارد :نیازپیش    کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:           48عداد ساعت: ت   محاسباتی-نظرینوع واحد:       3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 سازی گسستهو حل مسائل بهینه سازیمدلآشنایی با 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 هاآنسازی گسسته و طراحی الگوریتم برای حل مسائل بهینه سازیمدل توانایی

 سرفصل درس:

  هاشبکهمروری بر مفاهیم اساسی گراف و 

 خطی ریزیبرنامهسازی شبکه و بهینه 

 سازی گسستهمسائل بهینه سازیمدل 

 ال الگوریتم DFS  وBFS 

 مسیر، درخت پوشای کمینه نیترکوتاههای الگوریتم 

 تور اویلری ) ینیچپستچی  مسئلهجریان ماکزیمم، کمترین برش(، الگوریتم ادمونز کارپ، شبکه )های مسائل الگوریتم

 و حل آن(

 و الگوریتم تقریبی برای آن، یپشتکوله مسئله 

  هاآنبرخی مسائل پوشش در گراف و حل 

 تطابق بیشینه و روش حل آن مسئلهتخصیص و ارتباط آن با  مسئله 

 2گرد با معرفی فروشنده دوره مسئله-opt ،3-opt و NN 

 افرازبندی گراف. مسئله 

 شود.مرتبط توصیه می افزارهای ریاضیاستفاده از حداقل یکی از نرم -
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 روش یاددهی یادگیری:

  انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانی. افزارنرمو محاسبات  سازیشبیهسخنرانی، 

 روش ارزیابی:

 منابع:

ریزی خطی پویا و با اعداد صحیح، ترجمه محمدباقر بازرگان، مرکز نشر دانشگاهی، حمدی طه، آشنایی با تحقیق در عملیات: برنامه

1387. 

J. Lee, A First Course in Combinatorial Optimization, Cambridge University Press, 2004. 

T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, 3rd Edition, 

The MIT Press, 2009. 

C.H. Papadimitriou, R. Steiglitz, Combinatorial Optimization Algorithms and Complexity, 

Perintice Hall, 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 تبدیالت انتگرالی و کاربردهای آنعنوان درس )فارسی(: 

  Integral Transforms and Applicationsعنوان درس )انگلیسی(: 

 معادالت دیفرانسیل، توابع مختلط: نیازپیشعنوان        □ندارد     ■دارد :نیازپیش کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:          48تعداد ساعت:        محاسباتی-نظرینوع واحد:   3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 هاآنهای حل دالت انتگرالی و روشآشنایی با معا

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 توانایی درک و حل معادالت انتگرالی

 سرفصل درس:

 وارون آن مروری بر تبدیالت الپالس مقدماتی و. 

 خواص پیشرفته تبدیالت الپالس. 

  آن خواص و الپالس –تبدیالت کارسون. 

  غیرخطیو حل برخی از معادالت انتگرالی خطی و  هاانتگرالکاربردهای مقدماتی تبدیالت الپالس در حل. 

  به روش تبدیالت الپالس جزئیاز معادالت دیفرانسیل با مشتقات  یمسائلحل. 

  اشتورم لیوویل مسئلهتوابع گرین و. 

  مقدار مرزی و تعیین بسط جانبی جواب معادالت دیفرانسیل  مسائلدر حل  هاآنین و کاربرد گر –تبدیالت لیوویل

 .معمولی مرتبه دوم

  هاآن( و کاربرد ینوسیو کستبدیالت فوریه )نمایی، سینوسی. 

  کاربردهای آنتبدیالت فوریه متناهی و. 

  مقدار مرزی مسائلتبدیالت میلن با کاربردهای آن در حل برخی از. 

 تعمیم تبدیالت میلن. 

  جزئیتبدیالت هنکل و کاربردهای آن در حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات. 

  هاآنتبدیالت متناهی الپالس، هنکل و لژاندر و کاربردهای. 
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 تبدیالت Z  نامتناهی یهایسرو کاربردهای آن در حل معادالت تفاضلی و محاسبه حاصل جمع. 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم -

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثن مشارکت دانشجویا . های کوتاه توسط استاد درسآزمون و انجام و حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی

 هاآنانجام تکالیف محول شده و ارائه  مسئله ودرسی از طریق حل 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1397، گسترش علوم پایه ، ترجمه مهدی دهقانمعادالت انتگرال، نخستین درس در وزواز .ع

Y.A. Brychkov, Handbook of Special Functions, CRC, 2008. 

B. Davies, Integral Transforms and Their Applications, 3th Edition, Springer, 2002. 

L. Debnath, D. Bhatta, Integral Transforms and Their Applications, 2th Edition, Chapman & 

Hall/CRC, 2007. 

P.P.G. Dyke, An Introduction to Laplace Transforms and Fourier Series, Springer, 2001. 

D.L. Power, Boundary Value Problems, 5th Edition, Academic Press, 2006.  

R.F. Mickens, Mathematical Method for the Natrual and Engineering Sciences, Woeld 

Scientific, 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 حل عددی معادالت دیفرانسیلعنوان درس )فارسی(: 

 Numerical Solution of Differential Equationsعنوان درس )انگلیسی(: 

 جبر خطی عددی*: نیازپیشعنوان                        □ندارد       ■دارد :نیازپیش    کاربردیکهاد ریاضی نوع درس: 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:           48تعداد ساعت:             محاسباتی-نظرینوع واحد:               3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 عددی( برای حل معادالت دیفرانسیل معمولی و معادالت با مشتقات جزئی) یبیتقرهای آشنایی با روش

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

تواند دانشجو که می جزئیعددی معادالت دیفرانسیل معمولی و معادالت با مشتقات  یهاروش یاهیپاتوانمندی در مباحث 

 .تکمیلی آماده سازد یهادورهرا برای 

 سرفصل درس:

  :آدامز یهاروش -رانگ کوتا -تیلور-اویلر یهاروشحل عددی معادالت دیفرانسیل مرتبه اول با شرایط اولیه-

 .مولتون-بشفورث و آدامز

 حل عددی دستگاه معادالت دیفرانسیل مرتبه n ی اولبا شرایط اولیه: تبدیل به دستگاه معادالت دیفرانسیل مرتبه. 

   :پرتابی و تفاضل متناهی یهاروشحل عددی معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم با شرایط مرزی. 

 یمتناهتفاضل  یهاروشهذلولوی و  -سهموی -حل عددی معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی: معادالت بیضوی 

 .سازگاری و همگرایی-کرانک نیکلسون( و بررسی پایداری-ضمنی-صریح)

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه مییکی از نرماستفاده از حداقل  -

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثمناسب توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان  یهاآزمونو برگزاری  های متنوع و مسائل مرتبطحل مثال

 و انجام تکالیف محول شدهدرسی از طریق حل مسئله 
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 روش ارزیابی:

 منابع:

، ، دانشگاه تبریز، ترجمه حسین خیری و غالمرضا حجتی، حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولیو. هان ، د. استوارتاتکینسون .ک

1393. 

D. Griffiths, D.J. Higham, Numerical Methods for Ordinary Differential Equations, Springer, 

2010. 

R.l. Burden, J.D. Faires, Numerical Analysis, 9th Edition, Brooks/Col, 2011. 

G.D. Smith, Numerical Solution of Partial Differential Equations: Finite Difference Methods, 

Clarendon Press, 1985. 

D.F. Mayers, K.W. Morton, Numerical Solution of Partial Differential Equations, Cambridge 

University Press, 2005. 

D.E. Stewart, K. Atkinson, W. Han, Numerical Solution of Ordinary Differential Equations, 

John Wiely, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

%20 
 %50حداقل  نوشتاری:

%30 %20 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 محاسبات فازیعنوان درس )فارسی(: 

 Fuzzy Calculationsعنوان درس )انگلیسی(: 

ها و جبر خطی، مبانی ماتریس: نیازپیشعنوان           □ندارد        ■دارد :نیازپیش   کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

 ریاضیات فازی

             ■ندارد   □ دارد حل تمرین:             48عداد ساعت: ت        محاسباتی-نظرینوع واحد:    3تعداد واحد: 

 هدف درس:

اعداد فازی، حل معادالت خطی فازی، توابع فازی، فضای  یبندرتبهبا مفاهیم اعداد فازی، حساب اعداد فازی،  آشنایی

 هاآنکاربرد و متریک فازی، حد، پیوستگی و مشتق فازی، انتگرال فازی، معادالت دیفرانسیل و حل 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 های محاسباتی فازیدرک و کار با روش

 سرفصل درس:

  ،و نمایی یا گوسی(، اعداد فازی یاذوزنقهمعرفی اعداد فازی، انواع اعداد فازی متداول )عدد فازی منفرد، مثلثی 

LRبرش اعداد فازی، تفاضل -برش اعداد فازی، حساب اعداد فازی به کمک اصل توسیع زاده و آلفا-، آلفا

 .هاآنو بررسی خواص  افتهیمیتعمهوکوهارا، تفاضل هوکوهارای 

  ،معرفی تابع فازی به کمک اصل توسیع زاده، تعریف فضای متریک فازی و متر هاسدورف، تعریف متر هامینگ

و بررسی  افتهیمیتعموستگی فازی، تعریف انواع مشتق فازی، مشتق سیکاال، مشتق هوکوهارا و مشتق تعریف حد و پی

 .، مشتقات مراتب باالهاآنخواص 

  معرفی معادالت دیفرانسیل فازی، نحوه تبدیل یک معادله دیفرانسیل معمولی به یک معادله دیفراسیل فازی و تعبیر

، قضیه مشخصه معادالت دیفرانسیل شدهیمعرفنسیل فازی بر اساس مشتقات فازی آن، تعابیر مختلف یک معادله دیفرا

های اویلر و رانگه کوتای فازی، کاربردی معادالت فازی، حل عددی معادالت دیفرانسیل فازی به کمک روش

 .سازیبهینه مسائلدیفراسیل فازی در حل 

 فازی، بررسی وجود جواب برای یک  کامالًهای فازی، حل دستگاه خطی فازی و دستگاه خطی معرفی ماتریس

 .دستگاه فازی، معرفی رگرسیون فازی

  برشها و متر هامینگ-اعداد فازی بر اساس آلفا یبندرتبه یهاروشفازی، معرفی  یبندرتبهمعرفی. 
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  برش اعداد فازی-بر اساس آلفا مسائلحل این  یهاروشمعرفی خطی فازی و  ریزیبرنامه مسائلآشنایی با. 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 هاآندرسی از طریق حل مسئله و انجام تکالیف محول شده و ارائه 

 روش ارزیابی:

 منابع:

، دانشگاه فردوسی طارقیان حامد رضا، ترجمه علی وحیدیان کامیاد و ای بر منطق فازی برای کاربردهای علمی، مقدمهک. تاناکا 

 .1392، مشهد

 .1390، ، دانشگاه علم و صنعتهای فازیای بر نظریه مجموعه، مقدمه، م. غضنفریم. رضایی

، دانشگاه صنعتی ، ترجمه محمدحسین فاضل زرندیهای فازی: اصول و کارکردهاموعه، تئوری مج، ب. آن، یو. اس. کلیرج. کلر

  .1393، امیرکبیر

، طوسی نیرالدینصخواجه، دانشگاه ، نیما صفارپور و داریوش افیونیلبتشنه، ترجمه محمد های فازی و کنترل فازی، سیستمال. وانگ

1395.  

L.X. Wang, A Course in Fuzzy Systems and Control, Prentice-Hall, 1997. 

B. Bede, Mathematics of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Springer, 2013. 

L.T. Gomes, L.C. de Barros, B. Bede, Fuzzy Differential Equations in Various Approaches, 

Springer, 2015. 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %15حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 و بازی انگاری یسازیبازعنوان درس )فارسی(: 

 Gamification and Game Designعنوان درس )انگلیسی(: 

مبانی ترکیبیات، آمار : نیازپیشعنوان                    □ندارد       ■دارد :نیازپیش            کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

 سازی پیشرفته، برنامه1و احتمال 

               □ندارد   ■دارد حل تمرین:              48تعداد ساعت:                محاسباتی-نظرینوع واحد:         3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 تجاری -انگاری مسائل اجتماعیو بازی با علم طراحی بازی آشنایی 

 طراحی  )منظور ازمحور -پروژه صورتبهای سازی و تولید بازی رایانهسازی یونیتی برای پیادهموتور بازی کار با

هایی ها، بازیهای کارتی، پازلهایی چون شطرنج، بازیای نیستند، بلکه علم طراحی بازیهای رایانهبازی، فقط بازی

 (شودنرد و ... را نیز شامل میروی صفحه، چون تخته

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 توانایی طراحی بازی

 سرفصل درس:

 طراحی بازی چیست؟ 

 هابندی بازیانواع و دسته. 

 طراحی چالش و پازل. 

 طراحی سیستم ارتقا بازیکنان. 

  بازیکن و ...( یهامهارتهای بازیکن، بازی )قوانین بازی، عمل یهاکیمکانطراحی. 

  داستان بازی یهاخططراحی. 

 یکارهاچهو آن را در  آوردطراحی ساختار گردش اقتصادی بازی )چگونه بازیکن انرژی و توان به دست می 

 .کند(گذاری میسرمایه

 دینامیک بازی( یسازمتعادلسختی بازی،  یسازمتعادلبازی ) یسازمتعادل. 

 طراحی مراحل بازی. 

 اهداف و دستاوردهای هر چرخههاتیمحدودهای تعاملی بازیکن با بازی، مشخص کردن طراحی چرخه ،. 
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 طراحی نحوه دسترسی اطالعات بازیکن به بازی. 

 طراحی محیط جذاب و واسط کاربری بازی. 

 های چند نفره و نحوه تعامل افراد در بازیطراحی بازی. 

 بندی بازیکنانجداول رده. 

  های چندنفرهرقابت در بازیامکانات. 

 های استراتژیکبازی. 

 هاروابط احتمالی در بازی. 

 گیم پلی بازی. 

 محور-بخش پروژه: 

  یونیتی یسازیبازبازی ساده با موتور  3تولید. 

 مشخص کردن اشیا بازی. 

 انیمیشن بازی. 

  کدنویسیscript های بازی. 

 بازی کنترل .مدیریت بازی. 

 انگاریبخش بازی: 

  تجاری از نگاه بازی انگاری-اجتماعی مسئلهمطالعه یک. 

 .مسئلهاستفاده از ابزارهای بازی برای ایجاد سازوکار برای حل  -

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم -

 روش یاددهی یادگیری:

 توسط دانشجویانانجام تکالیف و حل مسائل سازی. و پیاده سازیشبیه سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 منابع:

J. Schell, The Art of Game Design, Morgan Kaufmann Publishers, 2008. 

A. Jo Kim, Game Thinking: Innovate Smarter & Drive Deep Engagement, 2018. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20و حداقل  %40حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %10حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 های احتمالیسازی با مدلبهینهعنوان درس )فارسی(: 

 Optimization With Probability Modelsعنوان درس )انگلیسی(: 

سازی خطی، آمار بهینه: نیازپیشعنوان                    □ندارد       ■دارد :نیازپیش کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

 1و احتمال 

              ■ندارد    □دارد حل تمرین:         48تعداد ساعت:           محاسباتی-نظرینوع واحد:   3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 های حل آن.سازی تصادفی و کاربردهای آن و روشبهینه سازیمدلآشنایی با 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 آن در حل مسائل کارگیریبهاحتمالی و  یهامدلسازی بهینه توانایی 

 سرفصل درس:

 آرمانی خطی و درجه دوم و  ریزیبرنامهبه روی  تأکیدریزی آرمانی با و حل برنامه سازیمدلبندی تصادفی و مدل

 هایی برای حل آن.الگوریتم

  فرایند سلسله مراتبی،  یهاروشمروری بر ) یرقطعیغقطعی و  یریگمیتصم: معرفی، یریگمیتصمآشنایی با نظریه

ها، جواب بهینه : معرفی بازییریگمیتصمها در الپالس، مینیماکسی، هارویچ و...(، آشنایی با کاربردهای نظریه بازی

 ریزی خطی و ... .استفاده از برنامه، ختهیآماستراتژی  یهاجواب، دونفرههای بازی

 :مباحثی انتخابی از 

 هاآنو حل  (یرقطعیغ)قطعی و  یانباردار مسائل سازیمدل. 

 های صف و کاربردهای آن.سیستم 

  مارکف در تحقیق در عملیات. یهارهیزنجکاربرد 

 های حل.خطی تصادفی و روش ریزیبرنامه 

 ارمانی تصادفی. ریزیبرنامه 

 سازیمدلسازی در یک زبان پیاده (مثالعنوانبه  Opti, Julia,OPL, AMPL.) 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم -
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 روش یاددهی یادگیری:

 انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانی. افزارنرمو محاسبات  سازیشبیه، سخنرانی

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395حمدی طه، آشنایی با تحقیق در عملیات، ترجمه مهدی طلوع و محمدرضا علیرضایی، مرکز نشر دانشگاهی، 

F.S. Hilier, G.L. Lieberman, Introduction to Operations Research, 10th Edition, McGraw-Hill, 

2014. 

H.Taha, Operations Research: An Introduction, 10th Edition, Pearson PRENTICE-Hall, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 هاها و الگوریتمساختمان دادهعنوان درس )فارسی(: 

 Data Structures and Algorithmsعنوان درس )انگلیسی(: 

 سازی پیشرفتهبرنامه: نیازپیشعنوان                      □ندارد       ■دارد :نیازپیش     کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:          48تعداد ساعت:         محاسباتی-نظرینوع واحد:    3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 ها.ها و الگوریتمآشنایی با اصول موضوع ساختمان داده

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 مؤثرهای عملی سازیطراحی ساختمان داده مناسب و متناسب با الگوریتم برای پیاده

 سرفصل درس:

 های های پیمایش، الگوریتمالگوریتمو  هادرختتی، مقدما یاداده یهاساختمانها، لیز الگوریتمآنای هاتکنیک

 .گرافهای ، الگوریتمیسازمرتبهای ، الگوریتمجستجو

 ز موادیر: 

 استک و صف( ی، وندیست پی)لتی مقدما یاداده یهاساختمانفی معرها، الگوریتم یحافظهزمان و یز پیچیدگی آنال

و  Hash هاییت، الگوریتمصف اولو، مربوطههای پیمایش و الگوریتم هادرخت، هاآنوابسته به های الگوریتمو 

 .مربوطههای تحلیل

 یسازمرتبهای الگوریتم (Quick sort ,Insertion sort ,Bubble sort ,Radix sort ,Merge sort, 

…)  
 در گراف  وجوجستهای مربوط به الگوریتم(BFS, DFS, …) 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم 

 روش یاددهی یادگیری:

 انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانی. افزارنرمو محاسبات  سازیشبیه، سخنرانی
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1393، ، آشنا++C ها در، ساختمان داده، ک. عبدیامیری

A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Data Structures and Algorithms, Addison-Wesley Series 

in Computer Science and Information Processing, 1983. 

T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, 3th Edition, 

MIT Press, 2009. 

U. Manber, Introduction to Algorithms: A Creative Approach, Addison-Wesley Longman 

Publishing Co. Inc., 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان نهایی آزمون )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 کنترل پروژهعنوان درس )فارسی(: 

   Project Controlعنوان درس )انگلیسی(: 

 سازی خطیبهینه: نیازپیشعنوان                     □ندارد     ■دارد :نیازپیش       کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:                 48تعداد ساعت:            محاسباتی-نظرینوع واحد:         3تعداد واحد: 

 هدف درس:

مسیر و ماکزیمم جریان(  نیترکوتاه یهاشبکهمختلف کنترل پروژه ) یهامدلها و آشنایی با تعاریف و مفاهیم اولیه شبکه

 حل آن. یهاروشو 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 کامپیوتری یهاپروژه ریزیبرنامههای کنترل و تحلیل مدل

 سرفصل درس:

 هاتعاریف و مفاهیم اساسی شبکه 

  مسیر نیترکوتاههای ها، شبکهطریقه رسم شبکه 

 ماکزیمم جریان در شبکه 

   یبحرانمحاسبه مسیر (CPM و )آوردن زودترین و دیرترین زمان شروع و زمان شناوری به دست 

  گزارش پیشرفت کار و کنترل پروژه -بررسی هزینه و زمان تخصیص فعالیت با توجه به منابع محدود 

  لهیوسبهریزی پروژه برنامه (PERT) 

  مفاهیم آماری( شبکهPERT معرفی ،)GERT 

  افزار  نرم(MS projectو یا نرم  ) مشابه دیگرافزار 

  های کامپیوتری در کنترل پروژه مانند  آشنایی با برنامهPERT/Time 

 های کامپیوتری متداول موارد کاربردی.معرفی برنامه 

 افزاری)اسکرام و...(.های کامپیوتری و نرمریزی پروژههای مختلف کنترل و برنامهمدل 

 شود.توصیه میافزارهای ریاضی مرتبط استفاده از حداقل یکی از نرم -

 



 

139 
 

 روش یاددهی یادگیری:

در این درس دانشجو باید یک ) افزاری. انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانو محاسبات نرم سازیشبیهسخنرانی، 

 .د(افزار انجام دهوژه مبتنی بر نرمپر

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395ع. حاج شیرمحمدی، مدیریت و کنترل پروژه، انتشارات ارکان دانش، 

 .1372ای، مرکز نشر دانشگاهی، ریزی شبکه، برنامهم. ت. بانکی

کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و  ریزیبرنامهریزی و کنترل پروژه، سازمان مدیریت و پور، برنامهم. نادری

 .1384انتشارات، 

 .1394ریزی و کنترل پروژه، انتشارات دانشگاه فردوسی، ر. طارقیان، برنامه

J.J. Moder, R. Philips, Project Management with CPM & PERT, Van Nostrand Reinhold Co., 

1970. 

F.L. Harrison, Advanced Project Management, Wiley, 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 هانظریه بازیعنوان درس )فارسی(: 

 Games Theoryعنوان درس )انگلیسی(: 

 سازی خطیمبانی ترکیبیات، بهینه: نیازپیشعنوان         □ندارد     ■دارد :نیازپیش     کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

           ■ندارد      □دارد حل تمرین:            48تعداد ساعت:  محاسباتی-نظرینوع واحد:       3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 مسائل کاربردی. سازیمدلها و استفاده از آن در نظریه بازی یاهیپاآشنایی با مبانی 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 .ها در حل مسائل کاربردینظریه بازی سازیمدلو  یاهیپامبانی  کارگیریبه توانایی

 سرفصل درس:

 علوم کامپیوتر، منطق و فلسفهیشناسستیزها و کاربرد آن در اقتصاد، تجارت، آشنایی با تاریخچه نظریه بازی ، 

 هاسازی مسائل با استفاده از نظریه بازیپیاده 

 زندان، بزدالنه، اولتیماتوم، دیکتاتور( یدوراهها)انواع بازی 

 ها )مشارکتی، دینامیکی(بندی بازیطبقه 

 دونفرههای بازی 

 سازی خطیتعادل نشارتباط با بهینه 

 نفرهسههای بازی 

 یمشارکت ریغهای مشارکتی و بازی 

 های متقارن و پادمتقارنبازی 

 ناصفر-صفر و مجموع-های مجموعبازی 

 های ترکیبیاتیبازی 

 های نامتناهیزیبا 

 های توپولوژیکیبازی 

 های گسسته و پیوستهبازی 
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  ها مانند ترفند موقعیت بردبرای حل بازی ییهاروشارائه 

 های معروف مانند نیم.معرفی بازی 

 شود.افزارهای ریاضی مرتبط توصیه میاستفاده از حداقل یکی از نرم -

 روش یاددهی یادگیری:

 مسئلهپروژه، یک  عنوانبه دانشجو باید) انجام تکالیف و حل مسائل توسط دانشجویانسازی. و پیاده سازیشبیه سخنرانی،

 (.سازی و حل کندهای دیگر را مدلهاز رشت

 روش ارزیابی:

 منابع:

M.H. Albert, R.J. Nowakowski, D. Wolfe, Lessons in Play: An Introduction to Combinatorial 

Game Theory, A K Peters/CRC Press, 2007. 

J. Conway, E. Berlekamp, R. Guy, Winning Ways for Your Mathematical Plays, Vol. 1, A.K. 

Peters, 2003. 

  

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10و حداقل  %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %10 حداکثر %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 نظریه گراف و کاربردهای آنعنوان درس )فارسی(: 

 Graph Theory and Applicationsعنوان درس )انگلیسی(: 

 مبانی ترکیبیات: نیازپیشعنوان                      □ندارد       ■دارد :نیازپیش      کهاد ریاضی کاربردینوع درس: 

              ■ندارد   □دارد حل تمرین:         48تعداد ساعت:            نظرینوع واحد:                                   3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 .هاآنو کاربرد  هاگرافآشنایی با 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 آشنایی با ساختارهای گسسته  -

، علوم مهندسی و علوم سازی مسائل مختلف در ریاضیاتتوانایی استفاده از مفاهیم فراگرفته در این درس جهت مدل -

 کامپیوتر

 سرفصل درس:

 سازیمدل، تاریخچه و شرحی از اهمیت نظریه گراف در مقدمه ارائه 

 هاهای مرتبط با گرافماتریس 

 هااز گرافهای خاص ، خانوادههابرخی از اعمال گراف 

 ای آنهای پایهها و قضیهمعرفی درخت 

 رختان فراگیر 

 همبندی 

 هاانواع پیمایش ر درخت 

 کاربرد عنوانبه گرددورهفروشنده  مسئلههای همیلتونی و گراف 

 کاربرد عنوانبهپستچی چینی  مسئلههای اویلری و گراف 

 کاربرد عنوانبه یبندزمانمسائل  سازیمدلآمیزی رأسی و رنگ 

 اثبات و کاربرد آن( قضیه میشلسکی( 

 های اولیه آنآمیزی یالی و قضیهرنگ 

 اثبات و کاربرد آن( قضیه ویزینگ( 
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 های مرتبطها و قضیهای رنگی گرافچندجمله 

 های مرتبطهای مسطح و قضیهگراف 

 های مسطحگراف یریپذرنگ، یریپذرنگ 

 های تورنمنت.بررسی گراف ،دارجهتهای ، گرافهاتطابق در گراف 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثمشارکت دانشجویان  .های کوتاه توسط استاد درسآزمون و انجام و حل مثال و مسائل مربوط به درس سخنرانی

 هاآنو انجام تکالیف محول شده و ارائه درسی از طریق حل مسئله 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1397، ، دانشگاه فردوسی مشهد، نظریه گراف و کاربردهای آن، ف. رهبرنیاتوکلی .م

 J.A. Bondy, U.S.R. Murty, Graph Theory with Applications, Springer, 2008. 

G. Chartrand, L. Lesnika, Graphs and Digraphs, 5th Edition, Chapman & Hall, 2010.

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %50حداقل 
 %40حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 های حل مسئله ریاضیاستراتژیعنوان درس )فارسی(: 

 Mathematical Problem Solving Strategiesعنوان درس )انگلیسی(: 

 1آموزش ریاضی نیاز: پیش                        □ندارد       ■: داردنیازپیش ریاضیکهاد آموزش نوع درس: 

               ■ ندارد   □ حل تمرین: دارد            48تعداد ساعت:         نظرینوع واحد:                3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 های عمومی حل مسئله ریاضی آشنایی با استراتژی

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 های حل مسئله ریاضی در دوره دوم متوسطه و دروس مقدماتی ریاضیات دانشگاهی آشنایی با استراتژی

 سرفصل درس:

 .فرآیند حل مسئله و تفکر ریاضی 

 .رویکرد حل مسئله در تدریس ریاضیات 

 های عمومی حل مسائل ریاضی.استراتژی 

 استفاده گردد(. 4تا  1استاد درس از منابع  دیدصالحهای حل مسائل ریاضی دوره دوم متوسطه )با استراتژی 

 استفاده گردد(. 4تا  1استاد درس از منابع  دیدصالحهای حل مسائل دروس مقدماتی ریاضیات دانشگاهی )با استراتژی 

 روش یاددهی یادگیری:

  نحوه آموزش آن مباحثه درباره   های متعدد و های عمومی حل مسئله با مثالاستراتژیتوضیح 

 موضوعات مختلف ریاضیات دوره دوم متوسطه و دروس مقدماتی ریاضیات در زمینه  بحث گروهی درباره مسائلی

 دانشگاهی

 های خود را برای یاددهی تژیمسائلی برای حل که دانشجویان ضمن حل آن باید استرا : واگذاری پروژه دانشجویان

 های ریاضی بیان نمایند. آن به فراگیران در کالس
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 روش ارزیابی:

 منابع:

J. Mason, L. Burton, K. Stacey, Thinking Mathematically, Pearson Higher Ed, 2010. 

P. Zeitz, The Art and Craft of Problem Solving, 2nd Edition, New York, John Wiley, 2007. 

E. Grigorieva, Methods of Solving Nonstandard Problems, Birkhäuser, 2015. 

D. Grieser, Exploring Mathematics: Problem-Solving and Proof, Springer, 2018. 

G. Polya, How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method., Princeton University Press, 

1956. 

P. Liljedahl, S.T. Manuel, Mathematical Problem Solving: Current Themes, Trends, and 

Research Springer International Publishing, 2019. 

G.W. Terri, Teaching Children To Love Problem Solving: A Reference From Birth Through 

Adulthood, World Scientific, 2017. 

  

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

%50 
 %30حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 1آموزش ریاضی عنوان درس )فارسی(: 

 Mathematics Education Iعنوان درس )انگلیسی(: 

 واحد درسی 60گذراندن : نیازپیشعنوان                 □ندارد        ■دارد :نیازپیش کهاد آموزش ریاضینوع درس: 

               ■ ندارد   □ داردحل تمرین:                48عداد ساعت: ت         نظرینوع واحد:              3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 بر یاددهی و یادگیری ریاضیات  تأثیرگذار یهامؤلفهآشنایی مقدماتی با 

 سرفصل درس:

  یارشتهانیمیک علم  عنوانبهماهیت آموزش ریاضی 

 تاریخچه رشته آموزش ریاضی 

 طبیعت ریاضیات و محتوای دانش ریاضی 

  در ریاضیات یاهیرودانش مفهومی و 

 (1ریاضیات )یادگیری -های مرتبط با یاددهینظریه 

  یادگیری ریاضیات-به یاددهی یشناختروانرویکردهای متفاوت 

 یادگیری ریاضیات-عاطفی و هیجانی و یاددهی یهاحالت 

 یادگیری ریاضیات -فردی در یاددهی یهاتفاوت 

 روانشناسی یادگیری ریاضی 

 رفتار و پیشرفت ریاضی فراگیران یشناختبیآس 

 پردازش اطالعاتهای ساختمان ذهنی انسان و نظریه 

 یادگیری ریاضیات-فراشناخت و یاددهی 

 روش یاددهی یادگیری:

ارائه سمینار توسط دانشجویان در صورت و مشارکت دانشجویان  بامباحث مختلف در حوزه آموزش ریاضی طرح 

 .صالحدید استاد
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1388، ، انتشارات نماح. علم الهدایی، اصول آموزش ریاضی

B. Sriraman, L. English, (Eds). Theories of Mathematics Education: Seeking New Frontiers, 

Springer Science & Business Media, 2010. 

D. Tall, (Eds.). Advanced Mathematical Thinking, Springer, Kluwer Academic Publisher, 

2002. 

M.S. Hannula, G.C. Leder, F. Morselli, M. Vollstedt, Q. Zhang, Affect and Mathematics 

Education: Fresh Perspectives on Motivation, Engagement, and Identity, 2019. 

B. Pepin, B. Roesken-Winter, From Beliefs to Dynamic Affect Systems in Mathematics 

Education. London/ New York: Springer, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 2آموزش ریاضی عنوان درس )فارسی(: 

 Mathematics Education IIعنوان درس )انگلیسی(: 

 1آموزش ریاضی : نیازپیشعنوان                        □ندارد        ■دارد :نیازپیش کهاد آموزش ریاضینوع درس: 

  ■ ندارد   □ داردحل تمرین:           48تعداد ساعت:           نظرینوع واحد:                 3تعداد واحد: 

 هدف درس:

به آن اشاره  1ارزیابی ریاضیات که در درس آموزش ریاضی های تأثیرگذار بر یاددهی، یادگیری و مؤلفه دیگر آشنایی با

 نشده است.

 سرفصل درس:

 (2یادگیری ریاضیات )-های مرتبط با یاددهینظریه 

 برای تدریس ریاضی     موردنیازهای دانش 

 در کالس ریاضی سؤالطرح  مؤثر یهاوهیش 

  یادگیری ریاضیات-و طرح مسئله در یاددهی مسئلهحل 

 در ریاضیات مسئلهو حل  هاوارهطرح 

  یادگیری ریاضیات-در یاددهی هایبدفهمنقش 

 مشکالت فراگیران در یادگیری ریاضیات 

 یادگیری ریاضیات-نقش تاریخ ریاضی در یاددهی 

 شخصیتی فراگیران-امنیت روانی 

  در ارتباط با پیشرفت ریاضی فراگیران در مقاطع مختلف تحصیلی     المللیبینمطالعات 

 هی یادگیری:روش یادد

 .ارائه سمینار توسط دانشجویان در صورت صالحدید استادسخنرانی و مباحثه، 

 روش ارزیابی:

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 منابع:

 .1388، انتشارات نما، . علم الهدایی، اصول آموزش ریاضیح

B. Sriraman, L. English, (Eds.). Theories of Mathematics Education: Seeking New Frontiers, 

Springer Science & Business Media, 2010. 

D. Tall, (Eds.). Advanced Mathematical Thinking, Springer, Kluwer Academic Publisher, 

2002. 

A. Fritz, V.G. Haase, P. Räsänen, International Handbook of Mathematical Learning 

Difficulties: From the Laboratory to the Classroom, Springer, 2019. 

M.S. Hannula, G.C. Leder, F. Morselli, M. Vollstedt, Q. Zhang, Affect and Mathematics 

Education: Fresh Perspectives on Motivation, Engagement, and Identity, 2019. 

B. Pepin, B. Roesken-Winter, From Beliefs to Dynamic Affect Systems in Mathematics 

Education. London/ New York: Springer, 2015. 

K.M. Clark, T.H., Kjeldsen, S. Schorcht, C. Tzanakis, (Eds.), Mathematics, Education and 

History. Towards a Harmonious Partnership, ICME-13 Monographs, Springer, 2018. 
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 مشخصات درس:

 سنجش و ارزشیابی در ریاضیاتعنوان درس )فارسی(: 

 Assessment and Evaluation in Mathematicsعنوان درس )انگلیسی(: 

 2آموزش ریاضی : نیازپیشعنوان                        □ندارد       ■دارد :نیازپیش      کهاد آموزش ریاضینوع درس: 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:           48تعداد ساعت:         نظرینوع واحد:                3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 سنجش دانش ریاضی فراگیران در مقاطع مختلف تحصیلی  مؤثرهای آشنایی با روش

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 های ریاضی و تحلیل درک ریاضی فراگیرانهای استاندارد در کالستوانایی طراحی آزمون

 سرفصل درس:

 هاآنهای تعریف سنجش )ارزیابی( و ارزشیابی و تفاوت. 

  ارزشیابی در ریاضیات.اهداف سنجش و 

 یادگیری ریاضی.-رابطه بین سنجش و یاددهی 

 .سنجش برای یادگیری 

 سنجش دانش ریاضی فراگیران. مؤثرهای روش 

 های کالسی در ریاضیات.اصول طراحی سنجش 

 های ورودی، تکوینی، تشخیصی و تراکمی.سنجش 

 های ریاضی.کاربرد خود سنجی در کالس 

  فهم ریاضی فراگیران.کاربرد تکنولوژی در سنجش 

 ای و فراشناختی در ریاضیات.های سنجش دانش مفهومی، رویهروش 

 های نظری پیرامون تحلیل درک ریاضی فراگیران.آشنایی با چارچوب 

 در زمینه سنجش دانش ریاضیات.  المللیبینهای آزمون 
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 روش یاددهی یادگیری:

  و مباحثه دانشجویانمباحث مختلف در حوزه سنجش و ارزشیابی ریاضی توسط استاد  توضیح 

  ارائه سمینار توسط دانشجویان در صورت صالحدید استاد 

 طراحی شده در کالس  سؤاالت و بررسیاستاندارد در یک مبحث خاصی ریاضی  سؤاالتطراحی  :پروژه دانشجویان 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1388ح. علم الهدایی، اصول آموزش ریاضی، انتشارات نما، 

C. Suurtamm, D.R. Thompson, R.Y. Kim, L.D. Moreno, N. Sayac, S. Schukajlow, E. Silver, S. 

Ufer, P. Vos, Assessment in Mathematics Education: Large-Scale Assessment and Classroom 

Assessment, ICME- 13 Topical Surveys, Springer, 2016. 

F. Radmehr, M. Drake, An Assessment-Based Model for Exploring the Solving of 

Mathematical Problems: Utilizing Revised Bloom’s Taxonomy and Facets of Metacognition, 

Studies in Educational Evaluation, 59, 51-41 . 2018. 

D.R. Thompson, M. Burton, A. Cusi, D. & Wright, (Eds.), Classroom Assessment in 

Mathematics: Perspectives from Around the Globe, ICME- 13 Monographs, Springer, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان نهاییآزمون  )سمینار( پروژه

50% 
 %30حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 های دیجیتال در یاددهی و یادگیری ریاضیاتکاربرد تکنولوژیعنوان درس )فارسی(: 

 Applications of Digital Technologies in the Teaching and Learningعنوان درس )انگلیسی(: 

of Mathematics 

 2آموزش ریاضی : نیازپیشعنوان                   □ندارد         ■دارد :نیازپیش     کهاد آموزش ریاضینوع درس: 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:       48تعداد ساعت:   نظرینوع واحد:                    3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 حصیلیهای دیجیتال در تدریس ریاضیات در مقاطع مختلف تاستفاده از تکنولوژی مؤثرهای آشنایی با روش

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 های دیجیتالهای ریاضی با استفاده از تکنولوژیهای ریاضی و آزمونتوانایی طراحی فعالیت

 سرفصل درس:

  .یاددهی و یادگیری ریاضی در عصر دیجیتال 

 های دیجیتال در یاددهی و یادگیری ریاضی.قش تکنولوژین 

 در کالس ریاضی. استفادهقابلهای دیجیتال تکنولوژی 

 های دیجیتال.های ریاضی با کمک تکنولوژیطراحی فعالیت 

 .استفاده از تلفن همراه در یاددهی و یادگیری ریاضیات 

 های دیجیتال در یادگیری ریاضیات.نقش بازی 

  های دیجیتال.ریاضیات به کمک تکنولوژیسنجش دانش 

 روش یاددهی یادگیری:

  و مباحثه های دیجیتال در یاددهی و یادگیری توسط استاد درس مباحث مختلف در حوزه استفاده از تکنولوژیتوضیح

 ارائه سمینار توسط دانشجویان در صورت صالحدید استاد  دانشجویان،

 و بررسی آن های دیجیتال های ریاضی با استفاده از تکنولوژیهای ریاضی و آزمونطراحی فعالیت: پروژه دانشجویان

 در کالس
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 روش ارزیابی:

 منابع:

A. Leung, A. Baccaglini-Frank, (Eds.), Digital Technologies in Designing Mathematics 

Education Tasks: Potential and Pitfalls (Vol. 8). Springer, 2017.  

G. Aldon, J. Trgalová, J. Technology in Mathematics Teaching: Selected Papers of the 13th 

ICTMT conference. Springer, 2019. 

N. Calder, K. Larkin, N. Sinclair, (Eds.), Using Mobile Technologies in the Teaching and 

Learning of Mathematics (Vol. 12), Springer, 2018.  

A.N. Cahyono, Learning Mathematics in a Mobile App-Supported Math Trail Environment. 

Springer, 2018. 

T. Lowrie, R. Jorgensen, (Eds.), Digital Games and Mathematics Learning: Potential, Promises 

and Pitfalls (Vol. 4). Springer, 2015. 

  

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

%50 
 %30حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 سازیمدلیاددهی و یادگیری ریاضی با عنوان درس )فارسی(: 

 Teaching and Learning Mathematics with Modellingعنوان درس )انگلیسی(: 

 2آموزش ریاضی : نیازپیش                        □ندارد        ■دارد :نیازپیش   کهاد آموزش ریاضینوع درس: 

    ■ ندارد   □ داردحل تمرین:             48تعداد ساعت:            نظرینوع واحد:                   3تعداد واحد: 

 هدف درس:

  ریاضی  سازیمدلفرآیند  باآشنایی 

  سازیمدلریاضی و نحوه ارزشیابی از یک فعالیت  سازیمدلچگونگی تدریس محتوای ریاضی با توجه به فرآیند 

  اجراشده

 ریاضی و کاربردهای آموزشی آن  سازیمدل آشنایی با نتایج تحقیقات اخیر حوزه 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

ای و دروس مقدماتی ریاضیات دانشگاهی و استفاده از آن در ریاضی در سطح ریاضیات مدرسه سازیمدلطراحی مسائل 

 تدریس ریاضیات

 سرفصل درس:

  ریاضی و پیشینه نظری آن. سازیمدلآشنایی با تاریخچه 

   ریاضی. مسئلهریاضی در آموزش ریاضی و ارتباط آن با حل  سازیمدلکاربردهای 

  ای.ریاضی در برنامه درسی ریاضی مدرسه سازیمدلضرورت توجه به 

  های دنیای واقعی با مطالعه مقاالت علمیهای ریاضی در موقعیتکردن مدل یبندصورتایجاد تجربه عملی در-

 پژوهشی اخیر.

  ریاضی. سازیمدلآشنایی با روش تدریس ریاضی از طریق 

 ریاضی. سازیمدلهای طراحی فعالیت 

 سازیمدلهای ارزشیابی فعالیت.  
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 روش یاددهی یادگیری:

سخنرانی و مباحثه، ارائه سمینار دانشجویی در خصوص مباحث مرتبط با درس در صورت صالحدید استاد و طراحی فعالیت 

 در قالب پروژه

 روش ارزیابی:

 منابع:

J. Maaß, N. O’Meara, P. Johnson, J. O’Donoghue, Mathematical Modelling for Teachers: A 

Practical Guide to Applicable Mathematics Education, Springer, 2018. 

R.B. Ferri, Learning How to Teach Mathematical Modeling in School and Teacher Education, 

Springer, 2018. 

G.A. Stillman, W. Blum, G. Kaiser, (Eds.), Mathematical Modelling and Applications: 

Crossing and Researching Boundaries in Mathematics Education, Springer, 2017. 

G. Greefrath, K. Vorhölter, Teaching and Learning Mathematical Modelling, Approaches and 

Developments from German Speaking Countries, Springer, 2016. 

G.A. Stillman, W. Blum, M.S. Biembengut, Mathematical Modelling in Education Research 

and Practice, Cultural, Social and Cognitive Influences. Springer, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

50% 
 %30حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 درس: مشخصات

 یاددهی و یادگیری ریاضیات دانشگاهیعنوان درس )فارسی(: 

 Teaching and Learning of Tertiary Mathematicsعنوان درس )انگلیسی(: 

 2آموزش ریاضی : نیازپیش                  □ندارد         ■دارد :نیازپیش   کهاد آموزش ریاضینوع درس: 

               ■ ندارد   □ داردحل تمرین:                 48عداد ساعت: ت                 نظرینوع واحد:                  3تعداد واحد: 

 هدف درس:

  آشنایی با مشکالت یادگیری ریاضیات در دانشگاه 

  در دانشگاه تدریس ریاضیات مؤثرهای هشیوآشنایی با 

 سرفصل درس:

 .گذار از دبیرستان به دانشگاه در ریاضیات 

 .مشکالت دانشجویان در یادگیری ریاضیات 

 های کوچک.های بزرگ و گروههای تدریس ریاضیات در کالسشیوه 

 دانشجویان در یادگیری ریاضیات عمومی و دروس مقدماتی ریاضیات دانشگاهی.های بدفهمی 

 های تدریس ریاضیات عمومی و دروس مقدماتی ریاضیات دانشگاهی.شیوه 

 روش یاددهی یادگیری:

  و مباحثه دانشجویان مباحث مختلف در حوزه یاددهی و یادگیری ریاضیات دانشگاهی توسط استاد  توضیح 

  توسط دانشجویان در صورت صالحدید استادارائه سمینار 

 روش ارزیابی:

 منابع:

I. Biza, V. Giraldo, R. Hochmuth, A. Khakbaz, C. Rasmussen, Research on Teaching and 

Learning Mathematics at the Tertiary Level: State-of-the-Art and Looking Ahead, 2016. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

50% 
 %30حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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D. Bressoud, I. Ghedamsi, V. Martinez-Luaces, G. Törner, Teaching and Learning of Calculus, 

Springer, 2016. 

J.H. Mason, Mathematics Teaching Practice: Guide for University and College Lecturers, 

Elsevier, 2002. 

E. Nardi, Amongst Mathematicians: Teaching and Learning Mathematics at University Level, 

Springer Science & Business Media, 2007. 

D. Holton, M. Artigue, (Eds.), The Teaching and Learning of Mathematics at University Level: 

An ICMI study, Springer Science & Business Media, 2001. 

B. Griese, Learning Strategies in Engineering Mathematics: Conceptualisation, Development, 

and Evaluation of MP2-MathePlus, Springer, 2017. 

S.L. Ganter, Calculus Renewal: Issues for Undergraduate Mathematics Education in the Next 

Decade, Springer, 2000. 
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 مشخصات درس:

 اییاددهی و یادگیری ریاضیات مدرسهعنوان درس )فارسی(: 

 Teaching and Learning of School Mathematicsعنوان درس )انگلیسی(: 

 2آموزش ریاضی : نیازپیش                      □ندارد       ■دارد :نیازپیش          کهاد آموزش ریاضینوع درس: 

               ■ ندارد   □ داردحل تمرین:                   48داد ساعت: تع    نظرینوع واحد:           3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 ای دهای تدریس ریاضیات مدرسهآشنایی با اصول و استاندار 

  آشنایی با اسناد برنامه درسی مرتبط با ریاضی در ایران و جهان 

 ایهای مختلف تدریس ریاضیات مدرسهآشنایی با شیوه 

 سرفصل درس:

 .مرور سند برنامه درسی ملی با نگاه به حوزه یادگیری ریاضی 

 ای در ایران و جهان.برنامه درسی ریاضی مدرسه 

 ای.مشکالت یاددهی و یادگیری ریاضیات مدرسه 

 ای.های عمومی تدریس ریاضیات مدرسهشیوه 

 استاد درس و سعی شود  دیدصالحای )انتخاب مباحث ریاضی با های تدریس مباحث مختلف ریاضیات مدرسهشیوه

 انتخاب گردد(.یی و متوسطه مباحث از مقاطع مختلف دوره ابتدا

 روش یاددهی یادگیری:

ارائه سمینار توسط دانشجویان در صورت صالحدید ای. حوزه یاددهی و یادگیری ریاضیات مدرسه سخنرانی و مباحثه در 

  استاد

 روش ارزیابی:

 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

50% 
 %30حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 منابع:

 .1391برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، 

ی یادگیری ریاضی. واحد تحقیق، توسعه و آموزش ریاضی، ها و منابع معتبر مرتبط با حوزه، اسناد مصوّب، پژوهشهایمشخطتحلیل 

 .1395، وپرورشآموزشآموزشی، وزارت  ریزیبرنامهسازمان پژوهش و 

 .1389های درسی، و تألیف کتاب ریزیبرنامهراهنمای برنامه حوزه درسی ریاضی )اول ابتدایی تا آخر متوسطه(، دفتر 

National Council of Teachers of Mathematics (Ed.), Principles and Standards for School 

Mathematics, 2000. 

Q.A. Helvia, R. Hector, Math Makes Sense! A Constructivist Approach to the Teaching and 

Learning of Mathematics. World Scientific, 2016. 

M. Foote, (Ed.), Mathematics Teaching and Learning in K-12: Equity and Professional 

Development, Springer, 2010. 

D.J. Brahier, Teaching Secondary and Middle School Mathematics, Routledge, 2016. 

C. Puritz, Explaining and Exploring Mathematics: Teaching 11-to 18-year-olds for 

understanding and enjoyment, Routledge, 2017. 

P. Herbst, T. Fujita, S. Halverscheid, M. Weiss, The Learning and Teaching of Geometry in 

Secondary Schools: A Modeling Perspective, Routledge, 2017. 

 A. Arcavi, P. Drijvers, K. Stacey, The Learning and Teaching of Algebra: Ideas, Insights and 

Activities, Routledge, 2016. 

D.H. Allsopp, L.H. Lovin, S.V. Ingen, Teaching Mathematics Meaningfully: Solutions for 

Reaching Struggling Learners, Baltimore, Paul H. Brookes, 2018. 

Y. Li, G. Lappan, (Eds.), Mathematics Curriculum in School Education, Springer, 2014. 

A. Kajander, J. Holm, E.J. Chernoff, (Eds.), Teaching and Learning Secondary School 

Mathematics: Canadian Perspectives in an International Context. Springer, 2018. 

C. Andrà, D. Brunetto, E. Levenson, P. Liljedahl, (Eds.), Teaching and Learning in Maths 

Classrooms: Emerging Themes in Affect-Related Research: Teachers' Beliefs, Students' 

Engagement and Social Interaction. Springer, 2017. 
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 مشخصات درس:

 پروژه کارشناسیعنوان درس )فارسی(: 

 Projectعنوان درس )انگلیسی(: 

 واحد واجازه گروه 100گذراندن حداقل : نیازپیشعنوان        □ندارد    ■دارد :نیازپیش       تخصصی-اختیارینوع درس: 

                ■ندارد   □دارد حل تمرین:                -عداد ساعت: ت               پروژهنوع واحد:             3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 انجام یک پروژه نظری یا کاربردی در علوم ریاضی.

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 نظری یا کاربردی در علوم ریاضی یهاپروژهندی و مهارت انجام متوان

 سرفصل درس:

 تعریف یک موضوع نظری یا کاربردی در زمینه علوم ریاضی. 

  شدهفیتعرتهیه پیشنهاده تحقیق. 

 هامنابع و داده یآورجمع. 

 پاسخ به سؤاالت تحقیق منظوربهها تحلیل منابع و داده. 

  یک سخنرانی در گروه صورتبهارائه شفاهی  حاًیترجیا مقاله و  نامهانیپا صورتبهآن  ارائه و  نهایی گزارشتهیه.  

 روش یاددهی یادگیری:

دو جلسه اهداف و موضوعات پیشنهادی توسط استاد معرفی و پس از انتخاب و تصویب موضوع توسط استاد درس و  طی

درست تحقیق و تحلیل آموزش داده  یهاروشگروه با برگزاری جلسات منظم گزارش پیشرفت توسط دانشجو ارائه و 

 شود.

 روش ارزیابی:

 نابع:م

 .گرددمنابع پروژه برای هر دانشجو توسط استاد پروژه تعیین می

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

100% 
 - نوشتاری:

- - 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 تاریخ ریاضیعنوان درس )فارسی(: 

  History of Mathematicsعنوان درس )انگلیسی(: 

واحد  60گذراندن حداقل : نیازپیشعنوان               □ندارد       ■دارد :نیازپیش تخصصی-اختیارینوع درس: 

 درسی و اجازه گروه

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:      48عداد ساعت: ت              نظرینوع واحد:                 3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی با تاریخ ریاضی.

 سرفصل درس:

   یسیعددنو یهادستگاهشمارش و 

 ریاضیات بابل باستان 

 ریاضیات مصر باستان 

 ریاضیات هند باستان 

 ریاضیات چین باستان 

 ریاضیات یونان باستان 

 دانشمندان دوره اسالمی 

  و رنسانس یوسطقرونریاضیات در اروپای 

 ریاضیات و ریاضیدانان قرن هفدهم 

 ریاضیات و ریاضیدانان قرن هجدهم 

 ریاضیات و ریاضیدانان قرن نوزدهم 

 ریاضیات و ریاضیدانان قرن بیستم 

 های ریاضیانجمن 

 روش یاددهی یادگیری:

های محول شده یا و انجام تکلیف حل مثال و مسائل مربوط به درس، مشارکت دانشجویان در مباحث درسی سخنرانی،

 هاآنپروژه توسط دانشجو و تحویل 
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1394، ، مرکز نشر دانشگاهیوحیدی اصل محمدقاسم، ترجمه ، آشنایی با تاریخ ریاضیاتایوز .ه

L. Hodgkin, A History of Mathematics: From Mesopotamia to Modernity, Oxford University 

Press, 2005. 

H. Eves, An Introduction to The History of Mathematics. 6th Edition, With cultural connections 

by Jamie H. Eves, Saunders Series, Saunders College Publishing, 1990. 

M. Friedman, A History of Folding in Mathematics: Mathematizing the Margins, Science 

Networks, Historical Studies 59, Birkhäuser/Springer, 2018. 

V.J.  Katz, A History of Mathematics: An Introduction, HarperCollins CollegePublishers, 1993. 

S.G. Krantz, An Episodic History of Mathematics: Mathematical Culture Through Problem 

Solving, MAA Textbooks, Mathematical Association of America, 2010. 

The Oxford Handbook of the History of Mathematics, Edited by Eleanor Robson and Jacqueline 

Stedall, Oxford University Press, 2009. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 زبان تخصصی ریاضیعنوان درس )فارسی(: 

 English Linguistics for Mathematicsعنوان درس )انگلیسی(: 

واحد  60گذراندن حداقل : نیازپیشعنوان                  □ندارد     ■دارد :نیازپیش تخصصی-اختیارینوع درس: 

 درسی و اجازه گروه

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:              48تعداد ساعت:      نظرینوع واحد:           3تعداد واحد: 

 هدف درس:

  یاهیپاآشنایی با متون انگلیسی و اصطالحات ریاضی در مباحث اصلی و 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 یاصلزبانتوانایی استفاده از منابع به 

 سرفصل درس:

 انگلیسی در مباحث زیر یهامتن:  

  ،و سورها هاگزارهمبانی ریاضی شامل منطق مقدماتی 

  هامجموعهو اعمال مقدماتی روی  هامجموعهنظریه مقدماتی 

  ،توابع و پیوستگیهادنبالهآنالیز ریاضی شامل دستگاه اعداد حقیقی، فضای متریک و مفاهیم مربوط ، 

  ،خطی یهالیتبدجبر خطی شامل فضای برداری، پایه، بعد 

 زیرگروهیچندوجهدوری، تناوبی،  یهاگروهشامل گروه، مرتبه،  جبر ، 

 تحقیق در عملیات شامل تاریخچه و آشنایی با مسائل مقدماتی. 

 روش یاددهی یادگیری:

 یاصلزبانتدریس متون انگلیسی توسط استاد با همراهی دانشجویان، استفاده از ویدئوهای آموزشی به 

 روش ارزیابی:

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %10حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 



 

164 
 

 منابع:

J.E. Hatchinson, Introduction to Mathematical Analysis, ANU, 2000. 

S. Waner, Introduction to group theory, Lecture Note, 2003. 

J. Heffron, Linear algebra, Lecture Notes, 2012. 

P.R. Murthy, Operations Research, New Age International Publishers, 2007.  
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 مشخصات درس:

 1فرآیندهای تصادفی عنوان درس )فارسی(: 

  Stochastic Processes Iعنوان درس )انگلیسی(: 

، مبانی 2آمار و احتمال : نیازپیشعنوان                  □ندارد     ■دارد :نیازپیش تخصصی-اختیارینوع درس: 

 ها و جبر خطیماتریس

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:         48تعداد ساعت:        محاسباتی-نظرینوع واحد:   3تعداد واحد: 

 هدف درس:

  هاآن و کاربردنظری  یدگاهاز دآشنایی با مفهوم فرآیندهای تصادفی  

 برخی فرآیندهای مقدماتی و پرکاربرد نظیر زنجیرهای  سازییهشبرآورد پارامترها و ب آشنایی با 

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 مقدماتی  در حد هاآنمهم  و خواص هامؤلفهانواع فرآیندهای تصادفی،  یصو تشخشناسایی  -

 آن در حل مسائل علوم دیگرمباحث نظری فرآیندهای تصادفی  کارگیریبه -

 سرفصل درس:

  با بعد متناهی، ایستایی، با نموهای همگن، با نموهای  هاییعتوزدر مورد فرایند تصادفی:  اییهپاتعاریف و مفاهیم

 .، فرایند شمارشیهاآن هاییژگیوو  یادوجملهمستقل، ویژگی مارکوفی، فرآیندهای برنولی و 

  آن، مسئله ورشکستگی بازیکن هاییژگیوفرآیند گام برداری تصادفی و. 

  ،رخداد، فرآیند پواسون  یهازمانفرآیند، تجزیه فرآیند پواسون، توزیع  هاییژگیوفرآیندهای پواسن: معرفی فرآیند

بین ورود و  یهازمان، هندسی، یکنواخت و بتا، توزیع شرطی یادوجمله، ارتباط با توزیع نمایی، شدهشروعدوباره 

ند پواسون مرکب و کاربردی در نظریه تجدید و نظریه ریسک، فرآیند ترتیبی توزیع یکنواخت، فرآی یهاآمارهارتباط با 

 .آن هاییژگیوپواسون ناهمگن و 

  کولموگروف، توزیع  -، معادله چاپمنیاچندمرحلهو  یامرحله یکزنجیرهای مارکف: تابع انتقال، ماتریس انتقال

گذرا و  هاییتوضعو آرگودیک،  ناپذیریلتحواولیه، احتماالت مطلق، توزیع توام، تجزیه فضای مکان، زنجیرهای 

بازگشتی مثبت و بازگشتی پوچ، متوسط تعداد دفعات مالقات از یک وضعیت بازگشتی، متوسط  هاییتوضعبازگشتی، 

 .محاسبه یهاروشایستا و  هاییعتوزایستا، خواص  هاییعتوزجذب،  یهااحتمالگذر،  یهازماناولین 

 یبندصف هاییستمسو  یاشاخهگ، مروری بر فرآیندهای زاد و مر. 
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  مونت کارلو یهاروشبرآورد ماتریس انتقال، تحلیل زنجیر مارکوف به. 

  شودیمرایج آماری و یا ریاضی توصیه  افزارهاینرماستفاده از حداقل یکی از. 

 روش یاددهی یادگیری:

 .هاآنانجام تکالیف محول شده توسط دانشجو و ارائه ی، افزارنرمو محاسبات  سازیشبیه سخنرانی،

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1396، ، دانشگاه فردوسی مشهدابوالقاسم بزرگ نیا، ترجمه محمد امینی و ای بر فرآیندهای تصادفیمقدمه ،اسمیت جونز و

P.W. Jones, P. Smith, Stochastic Processes: An Introduction, 2nd Edition, CRC Press, Taylor 

& Francis, 2010. 

N. Bhat, K. Miller, Elements of Applied Stochastic Processes, 3rd Edition, John Wiley and 

Sons, 2000. 

G. Hoel, C. Port, J. Stone, Introduction to Stochastic Processes, Houghton Mifflin Company, 

1972. 

S. Karlin, H.M. Taylor, An Introduction to Stochastic Modeling, Academic Pess, 1994. 

P. Bremaud, Markov Chains, Gibbs fields, Monte Carlo Simulation and Queues, Springer, 

1999. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 فلسفه ریاضیعنوان درس )فارسی(: 

 Philosophy of Mathematicsعنوان درس )انگلیسی(: 

واحد درسی و  60گذراندن حداقل : نیازپیش                □ندارد     ■دارد :نیازپیش تخصصی-اختیارینوع درس: 

 گروهاجازه 

               ■ندارد   □دارد حل تمرین:              48تعداد ساعت:           نظرینوع واحد:           3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 آشنایی با فلسفه ریاضی.

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 فلسفی ریاضیات یهاجنبهدرک 

 سرفصل درس:

  گراییگرایی(، انسانگرایی، شهودگرایی )ساختگرایی، صورتشناسی ریاضیات، منطقهستی 

 دیدگاه کانت نسبت به ریاضیات 

 فرانکل -معرفی دستگاه تسرملو 

 های اقلیدسی و نااقلیدسیآشنایی با هندسه 

 پارادوکس 

 های چند ارزشیمنطق 

 زیبایی در ریاضیات 

 ایم؟ستفاده نکردهتجربی اهای شبهچرا تاکنون از روش 

 ریاضیات چیست؟، عدد چه نوع چیزی است؟ 

  یچهاربعدشهود 

 مدرننظری به ریاضیات پست 

  خصلت ریاضی دارد« واقعیت»ریاضیات از دیدگاه افالطون، آیا 

 فلسفه فیثاغوریان 

 تاریخ مختصر حساب دیفرانسیل و انتگرال.  
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 روش یاددهی یادگیری:

های محول شده یا و انجام تکلیف در مباحث درسی انیدانشجوحل مثال و مسائل مربوط به درس، مشارکت  سخنرانی،

 .هاآنپروژه توسط دانشجو و تحویل 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1384، ، واژگان خرد، فلسفه ریاضیصال مصلحیان .م

T. Bedürftig, R. Murawski, Philosophy of Mathematics, Based on the 3rd Revised German 

Edition [MR3287249], De Gruyter STEM, De Gruyter, 2018. 

M. Detlefsen, Philosophy of Mathematics in the Twentieth Century, Philosophy of Science, 

Logic and Mathematics in the Twentieth Century, 50-123, Routledge Hist. Philos., IX, 

Routledge, 2001. 

R. Hersh, (ed) What is Mathematics, Really?, Oxford University Press, 1999. 

Hierocles, The Golden Verses of Pythagoras, by Fabre D'Olivet and Nayan Louis Redfield 

(Translator), Kessinger Publishing Company, 1997. 

P. Maddy, Defending the Axioms: On the Philosophical Foundations of Set Theory, Oxford 

University Press, 2011. 

D. C. Sepkoski, Numbers and Things: Nominalism and Constructivism in Seventeenth-Century 

Mathematical Philosophy, Thesis (Ph.D.) University of Minnesota, ProQuest LLC, Ann Arbor, 

MI, 2002. 

T. Tymoczko, New Directions in the Philosophy of Mathematics, Birkhauser, 1986. 

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %30حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 منطق ریاضیعنوان درس )فارسی(: 

 Mathematical Logicعنوان درس )انگلیسی(: 

 2مبانی علوم ریاضی : نیازپیشعنوان                       □ندارد        ■دارد :نیازپیش          تخصصی-اختیارینوع درس: 

              □ ندارد   ■دارد حل تمرین:             48تعداد ساعت:                 نظرینوع واحد:         3تعداد واحد: 

 هدف درس:

دستگاه اصل موضوعی، مفاهیم صدق و الگو و دستگاه  صورتبهموضوعی و  اصل ریغ صورتبهآشنایی با منطق کالسیک 

 ها.اصل موضوعی حساب و نظریه مجموعه

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

و حساب محموالت و دستگاه اعداد طبیعی و دستگاه نظریه  هاگزارههای اصل موضوعی حساب توانایی کار با دستگاه

 هامجموعه

 سرفصل درس:

  هاگزاره یصور ریغحساب 

 هاگزاره یحساب صور 

  محموالت یصور ریغحساب 

 حساب صوری محموالت و منطق زبان مرتبه اول 

 صدق و الگو 

 معروف. چند دستگاه ریاضی 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 هاآندرسی از طریق حل مسئله  و انجام تکالیف محول شده و ارائه 
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 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1395، ، منطق برای ریاضیدانان، ترجمه محمدعلی پورعبدااهلل نژاد، نشر دانشگاه امام رضاآ. گ. همیلتون 

 .1395، م. اردشیر، منطق ریاضی، نشر هرمس 

 مستمرارزشیابی  ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %20حداکثر 
 %50حداقل  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 مشخصات درس:

 نظریه مقدماتی اعدادعنوان درس )فارسی(: 

 Elementary Number Theoryعنوان درس )انگلیسی(: 

 1مبانی علوم ریاضی : نیازپیشعنوان                       □ندارد        ■دارد :نیازپیش      تخصصی-اختیارینوع درس: 

  ■ ندارد   □ داردحل تمرین:              48تعداد ساعت:   نظرینوع واحد:         3تعداد واحد: 

 هدف درس:

 و رمزنگاریو همنهشتی  یریپذبخشمباحث یی آشنا

آن  یارحرفهیغو همچنین دوستداران  یاحرفهریاضیدانان  موردعالقهسهل و ممتنع آن  یهامسئلهنظریه اعداد به دلیل تاریخ غنی و  *

. دهندیمقرار  موردمطالعهآن در رمزنگاری و کدگذاری نیز  یکاربردهابوده است. ولی در سالهای اخیر نظریه اعداد را به خاطر 

. برای جلوگیری از لطمه به دروس دیگر شوندمیحل سختی  یسختبهکه دارند اغلب  یاظاهر سادهاین درس برخالف  یهامسئله

 اموزید و وقت خود را تنظیم کنید.ها را بیبهتر است که  روش

 :دهدمیکه درس پرورش  هاییشایستگیو  هاتوانایی

 کار با مفاهیم مقدماتی و بنیادین نظریه اعداد، حل معادله سیاله، استفاده از نظریه اعداد در رمزنگاری

 سرفصل درس:

 مضرب مشرک، قضیه اساسی حساب،  نیترکوچکمشترک و  هیعلمقسوم نیتربزرگ، الگوریتم تقسیم، یریپذبخش

*بی و گروه ضر nZ معرفی و مطالعه حلقه همنهشتی
pZ سیاله، همنهشتی. یهامعادله. حل و بحث 

 :ریز مواد 

  ،شودیمزیر برای تدریس مطالب پیشنهاد  یهاساعتبرای تنظیم زمان. 

  ساعت:  2مقدمات 

 نیتربزرگ، ، الگوریتم تقسیم، اعداد اول، قضیه اساسی حسابیریپذبخشساعت:  10و تجزیه  یریپذبخش 

 سیاله ی خطی.  یهامعادلهمشترک، نمایش خطی و الگوریتم اقلیدس حل  هیعلمقسوم

 معرفی حلقه و گروه ضربی  هاماندهمقدماتی، دستگاه کامل و مخفف  یهایژگیوساعت: تعریف و  30ها همنهشتی

های خطی، های خطی، دستگاه همنهشتیو گروه ضربی به زبان همنهشتی، همنهشتی ریپذوارونعضوهای  زمتشکل ا

 با گروه و برخی از نتایج.  هاآنفرما، اویلر، ویلسن بیان ارتباط  یهاهیقض ،چینی ماندهیباققضیه 
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 های ساعت: تعریف رتبه ضربی به پیمانه 6اولیه  یهاشهیرn  وp  های اولیه مولدهای گروه آن. ریشه یهایژگیوو

 (.یاچندجملههای همنهشتی )حل و بحث معادله ساعت 2( هاآنضربی )وجود 

 الگوریتم تقسیم، ب.م.م و ک.م.م، نمایش ب.م.م و الگوریتم اقلیدس برای یافتن آن، عددهای اول، یریپذبخش ،

توزیع اعداد اول، قضیه دیریکله در مورد توزیع اعداد اول در تصاعد حسابی، اعداد اول دوقلو، قضیه اساسی حساب، 

ها، های خطی، همنهشتی، خواص همنهشتیهای خطی، دستگاه همنهشتیسیاله خطی یافته، همنهشتی یهامعادلهحل 

فرما، اویلر، ویلسون، تعریف رتبه ضربی به پیمانه  یهاهیقضتخفیف، قضیه باقیمانده چینی،  یهاماندهو  هاماندهدستگاه 

n  وp  حل و بحث معادالت همنهشتی هاآن، تابع موبیوس، تابع وجود هاهیعلاولیه مقسوم یهاشهیرآن،  یهایژگیوو ،

، تابع حسابی، تابع ضربی، تعداد و مجموع مفی اویلر، اعداد اول مرسن، اعداد تام، اعداد تام زوج، اعداد یاندجملهچ

 ، محک اویلر.هاآن یهایژگیومتحاب، مانده و نامانده درجه دوم و 

 روش یاددهی یادگیری:

 در مباحثهای کوتاه توسط استاد درس. مشارکت دانشجویان و انجام آزمون سخنرانی، حل مثال و مسائل مربوط به درس

 هاآنو انجام تکالیف محول شده و ارائه درسی از طریق حل مسئله 

 روش ارزیابی:

 منابع:

 .1393، . آدامز، آشنایی با نظریه اعداد، ترجمه آدینه محمد نارنجانی، مرکز نشر دانشگاهی؛ وو ل. ج. گلدشتین

H.E. Rose, A Course in Number Theory, Oxford University Press, 1995.

 ارزشیابی مستمر ترممیان آزمون نهایی )سمینار( پروژه

 %50حداقل 
 %40حداکثر  نوشتاری:

 %20حداکثر  %40حداکثر 
 -عملکردی: 
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 فصل چهارم:
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 ترم اول

 ردیف نام درس تعداد واحد

 1 1ریاضی عمومی  3

 2 1مبانی علوم ریاضی  3

 3 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه 3

 4 انگلیسی )عمومی(فارسی یا زبان زبان  3

 5 های زندگیمهارت 3

 6 عمومییک درس  2

 جمع کل 17

 دومترم 

 ردیف نام درس تعداد واحد

 1 2عمومی ریاضی  3

 2 1آزمایشگاه ریاضی  1

 3 2مبانی علوم ریاضی  2

 4 مبانی ترکیبیات 3

 5 ریاضی سازی مقدماتیمدل 3

 6 انگلیسی )عمومی(فارسی یا زبان زبان  3

 جمع کل 18
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 سومترم 

 ردیف نام درس تعداد واحد

 1 3ریاضی عمومی  3

 2 2آزمایشگاه ریاضی  1

 3 مبانی جبر 3

 4 ها و جبر خطیمبانی ماتریس 3

 5 مبانی آنالیز ریاضی 3

 6 1آمار و احتمال  3

 7 یک درس عمومی 2

 جمع کل 18

 چهارمترم 

 ردیف نام درس تعداد واحد

 1 معادالت دیفرانسیل 3

 2 مبانی آنالیز عددی 3

 3 سازی خطیبهینه 3

 4 افزار ریاضینرم 3

 5 درس عمومی دو 4

 جمع کل 14
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 پنجمترم 

 ردیف نام درس تعداد واحد

 1 توابع مختلط 3

 2 ای بر کنترل و حساب تغییراتمقدمه 3

 3 1ساختارهای جبری و کاربردهای آن  3

 4 2آمار و احتمال  3

 5 افزار آمارینرم 1

 6 یک درس تخصصی اختیاری یا یک درس کهاد -

 7 درس عمومی 4

 جمع کل +15

 ششمترم 

 ردیف نام درس تعداد واحد

 1 1توپولوژی عمومی  3

 2 **درس از دروس تخصصی الزامی با عالمت یک  3

  **درس از دروس تخصصی الزامی با عالمت یک  3

 3 جبر خطی یا جبر خطی عددی 3

 4 معادالت با مشتقات جزئی 3

 5 یک درس تخصصی اختیاری یا یک درس کهاد -

 6 یک درس عمومی 2

 جمع کل +14
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 هفتمترم 

 ردیف نام درس تعداد واحد

 1 ریاضی سازیمدل 3

 2 سه درس کهاد -

 3 یک درس اختیاری خارج از رشته 3

 4 درس عمومی 2

 جمع کل +8

 هشتمترم 

 ردیف نام درس تعداد واحد

 1 سه درس کهاد -

 2 یک درس اختیاری خارج از رشته 3

 3 یک درس تخصصی اختیاری 3

 جمع کل +6


