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   مقدمهالف( 

آن تا   یاساس  یژگیاکتشاف انسان است. دو و  ایابداع    ن یتریانسان و اصل  یو ذهن   یآورد فکر  دست  ن یتر  یعال   اتی اضیر

  ن ی حال کاراتر  ن ی در ع ،یمیاست قد یهنر اتی اضیکه ر یدر نقطه متقابل هم قرار دارند و  ظاهرا متضاد. در حال یاندازه ا

دوران تمدن    راثی آن م  ی هاو هندسه و روش  انی شرق  یجبر   یهاوشاست. مبدع جبر و ر  عتی طب  ری تسخ  یبرا  آنتالش  

ترک   یونانی تحول  نیا  ب ی است.  و   بعد  ی هادو  منطق   یفکر  گاهیجا  ن یباالتر  یشگرف  است.    ی و  آورده  ارمغان  به  را 

-ی کاربرد  ینظر  جیشده و متقابال نتا ینظر  یهاامدی انسان منجر به پ  ازیو مورد ن  یحل مسائل عمل  یمداوم برا  یهاکوشش 

  نیا  ن یب  یمرز  چ ی ادامه دارد. ه   ی به صورت دائم  انیجر  ن ی است و ا  افته ینظام عالم    ی در شناخت و صورت بند  یاساس   یی ها

هم    یاضیر  یهامسئله  ده،یکه شمارش آغاز  یبشر است. از زمان  خیبه اندازه قدمت تار  اتی اضی. قدمت رافتیتوان    یدو نم

  ی ارابز  اتی اض یتر، ریمنظر عال  کیاست. از    افتهیادامه    دهی چی و تا حل مسائل پ  دهساده شروع ش  ی از کاربردها  جیبه تدر

  عی وس  ی کاربردها  ی و مهندس  ه یعلوم پا  ی هااست که نه تنها در حوزه   یع ی گوناگون طب  یها دهیپد  یمدل ساز  یبرا  یقو

هستند. همه دانش یاضیر یهامدل  ازمند ی هم ن   ی علوم پزشک  ی اقتصاد، و حت   ،یشناخت  ستیز  یهادهیدارد، بلکه امروزه پد

متحول شده    یاضیر  یهااصول و روش   ه یاست و همواره بر پا  ات ی اضیهستند که خود زاده ر  انه یاستفاده از را  ازمندی ا ن ه

 توسعه و گسترش علوم و  یابزار برا  ن ی کاراتر  ن،ترییقو  یاضیعلوم ر  هایاست که روش   ن یا  ریانکار ناپذ  تی است. واقع

برنامه و   نی ا ن یاز کاربردها را در بر دارد. در تدو ی عی وس  ف ی ط  ،یروابط منطق  ،یاست که با داشتن استحکام منطق ی فناور

  ی و کاربردها  یاضیدانش ر  تیگفته در باره ماه  ش یپ  یهاتی شده و بر اساس واقع  یبررس  ن یشی پ  یهاسرفصل دروس، برنامه

 شده است. یزیربرنامهآن 

  ن یا یبرا  ی مقطع دانشگاه  ن ینخست  آن  (Mathematics and Applications)  هایات وکاربرداضیر  ی کارشناس  دوره

مدنظر قرار گرفته، و نقش موثر    یشده، کارآمد  دی محتوا تاک   یبرنامه، بر اثربخش  ن یدر اصول حاکم در تدو  رشته است.

  ی ناسدوره کارش  النی از فارغ التحص   یاست که بخش عمده ا  ن یبر ا  زانیرپژوهش در آموزش توجه شده است. اعتقاد برنامه

  ی بخوب  یبانک ها، خدمات بازرگان  ، یخدمات ادار  ع،یصنا    ،ی آموزش  یهادوره در بخش  نیبتوانند پس از اتمام ا  دیبا

از رعا  دنی باشند. رس  گرانید  یبرا  ن یکه کارآفر  ابندی  یتوانان  ایظاهر شوند،   استفاده  با  اهداف مهم،  نظم کامل    ت،یبه 

  یبه منزله ابزار  اتی اضیر   ییاستادان به توانا  یتسلط کاف   ب، ی و ترغ   ق یتشو  ان، یجوبا دانش  ی همدل  ی فضا  جاد یا  ، یآموزش

 است. ریامکان پذ عت ی بر سلطه بر طب  یقو

  فاهداو   فیتعر ،یب( مشخصات کل

آموزان، قبل از ورود به دانشگاه، با کاربردهایی از ریاضیات به عنوان یک ابزار حل مسئله  است   تجربه ریاضی اکثر دانش

جنبۀ دیگری از ریاضیات وجود دارد که دانشجویان   ریاضیات دبیرستانی معموالً به این قسمت از ریاضیات تاکید دارد.و  

جنبۀ نظری ریاضیات است. اصول نظری ریاضیات در قلب ریاضیات به عنوان   کنند و آنتازه وارد به ندرت به آن توجه می

کند، باعث رشد فکری شده و سرمایه هر طرحی است. جنبۀ مهم  یک هنر و یک علم نهفته است، ذهن را تحریک می  

های  شوند، همانگونه که نظریه های آینده میکاربردی امروز منجر به طرح نظریه    دیگر، کاربردهای ریاضیات است. مسائل

نشان می دهد کند. ریاضیات الگوهای پنهانی را  ها و مسایل کاربردی امروزی را فراهم می ریاضی پیشین راه حل چالش 

که به ما در درک جهان اطراف کمک می کند، در حالی که تحقیقات دقیق در مورد چگونگی تشخیص این الگوها توسط  

های نظری و  انسان به ما کمک می کند تا نظریه های مفیدی را ساخته و به کار بگیریم. به دلیل این تعامل مداوم بین جنبه 

ای طراحی شده است که عالوه بر افزایش خالقیت  ۀ ریاضیات و کاربردها به گونهکاربردی ریاضیات، برنامه درسی رشت 
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کاربردی مانند  های کاربردی وی نیز فراهم شود. برخی از دانشجویان روی موضوعاتریاضی دانشجو، امکان رشد مهارت

تری مانند آنالیز، دیگر موضوعات انتزاعی ای  نمایند، عدهبهینه سازی، آمار و احتمال، معادالت دیفرانسیل و ... تمرکز می 

جبر، هندسه و توپولوژی یا ....را ترجیح می دهند و گروه سوم هر دو را. در هر صورت برنامه درسی برای فراهم آوردن  

فرد   ی توان متناسب با عالقه و تواناییهای کاربردی و نظری برای رشد در این رشته طراحی شده است و آنرا ممهارت 

 اند عبارتند از: که در این برنامه مد نظر قرار گرفته اهدافیبرخی از کرد.   تنظیم

 ای ریاضیات به سایرین. به منظور انتقال علم پایه افراد متخصص آموزش و تربیت  •

 های علوم و مهندسی هستند. سایر رشته  متخصصین که قادر به پاسخگویی به نیازهای علمی   متخصصینیتربیت  •

 برای آینده شغلی بهتر دانش آموختگان.  تأمین بستری مناسب •

 ها و عالیق متفاوت دانشجویان. توجه به توانایی •

 ای.و بین رشته ، مهندسیهای علومشتهر  در آموختگان ایجاد شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دانش  •

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

 دروس اختیاری متنوع و هدفمند ایجاد  •

 های علمی و مهارتی دانشجویان.برای افزایش تواناییمتنوع در قالب کهادهای های آموزشی ایجاد بسته •

 های مختلف کاربردی.ارائه دروس جدید، مطابق معیارهای بین المللی در زمینه •

 کاربردی علوم دیگر به زبان ریاضی و حل آنها. توجه به توانمندسازی دانشجویان ریاضی برای بیان مسائل  •

 

  ت ی پ( ضرورت و اهم

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

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

رنامه ریزی درسی وزارت  شورای بآن بدون شک یکی از وظایف اصلی  های  دنیا، دایر نمودن این دوره و بروز کردن برنامه 

 است.  وری و تحقیقاتعلوم، فنا

 

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی  ت

 توزیع واحدها  -(1)جدول 

 تعداد واحد  دروسنوع 

 22 دروس عمومی  

 28 دروس پایه  

 68تا  66 تخصصی دروس 

 21تا  19 یا کهاد  دروس اختیاری

 139تا  135 جمع

 آموختگان و شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

های روز بین المللی و با تأکید بر  های معتبر دنیا، مدلهای ریاضی دانشگاهاین برنامه با توجه به برنامه های درسی گروه

بیشتر علم ریاامکانات دانشگاه تاثیرگذاری هر چه  و  اعتال  با هدف گسترش،  و  ملی  ضی و دانش  های کشور و شرایط 
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آموختگان آن در جامعه تدوین شده است. در برنامه جدید و تنظیم سرفصل های دروس نظری تأکید و توجه بیشتری بر  

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

ی مختلف در دانش آموختگان برای بکارگیری علم ریاضی در حل مسائل هااین امر عالوه بر ایجاد توانایی و مهارت  .است

های تحصیالت تکمیلی بدون هیچ مشکلی در گرایش  دهد تا در دورهقرار می  نادیگر، این فرصت را در اختیار آن  علوم

 مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهند. 

 دوره( شرایط و ضوابط ورود به ج

های  دفترچۀ آزمون سراسری دانشجویان از طریق آزمون سازمان سنجش و مطابق با ضوابط و آیین نامه با تعیین کد رشته  

 شوند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پذیرفته می
 

 چ( ساختار برنامه 

ی  دانشجوی رشتهها، درمقطع کارشناسی، تحت عنوان  بر اساس این برنامه، داوطلب ورود به تحصیل در دانشگاه   برنامه

و کاربردها  می  ریاضیات  با گذراندن حداقل  پذیرفته  و  دانش    135شود  می   یآموختهواحد  رشته شناخته  شود.  این 

 ساختار این برنامه به صورت زیر است:واحد درسی در قالب این برنامه بگیرد. 139دانشجو می تواند تا 

   ( دروس عمومی 1

 شود. های  وزارت تعیین می این دروس در چارچوب آئین نامه

 ( دروس  پایه 2

برنامه شامل   به منظور حداقل  28این بخش از  پایه پیش واحد درسی است که  این   های الزم در دروس  بینی شده است. 

 مشخص شده است.  2دروس در جدول 

 ( دروس اصلی3

های الزم از محتوای تخصصی رشته ریاضیات و کاربردها تنظیم شده  دروس این بخش از برنامه، به منظور تضمین حداقل 

واحد، به عنوان دروس انتخابی یا    46الزامی است؛ دروس مازاد بر  3واحد از دروس جدول  46است. گذراندن حداقل 

 شود. گرفتن و گذراندن دروس ستاره دار الزامی است.اختیاری در نظر گرفته می

 دروس انتخابی  ( 4

باشد. در این بخش از برنامه، دانشجو  ز ارائه این دروس، تضمین دانش تخصصی در رشته ریاضیات وکاربردها میهدف ا

یا دروس باقیمانده    4درسی از جدول  واحد    20تواند حداقل  با مشورت و راهنمائی استاد مشاور و بر اساس عالقمندی می

 را انتخاب و اخذ نماید.  3از جدول 

توانند اخذ نمایند )به شرطی که  واحد از این بخش می  22دانشجویانی که تمایل به انتخاب کهاد دارند، حداکثر  تبصره:  

 واحد تجاوز نکند( و گرفتن واحدهای بیشتر  تابع مقررات دانشگاه است.   139سقف واحدها از 

 

 شود. ته تعیین میها براساس برنامه درسی مصوب آن رشتعداد واحدهای درسی سایر رشتهیادآوری: 

 ( دروس اختیاری و کهاد: 4

شود و براساس آن دانشجویان به دودسته تقسیم  این قسمت به دو زیر بخش، دروس اختیاری و دروس کهاد تقسیم می 

شوند، دانشجویانی که تمایل به انتخاب کهاد دارند و دانشجویانی که تمایل به انتخاب کهاد ندارند و دروس خود را از  می

 نمایند.زیر بخش دروس اختیاری، انتخاب می
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 دروس اختیاری:  

هدف از این بخش ایجاد انعطاف پذیری الزم در برنامه با توجه به عالقه دانشجو و امکانات دانشگاه است. چنانچه دانشجو  

واحد   139واحدها از  واحد )به شرطی که سقف    19تمایل به انتخاب کهاد نداشته باشد، دروس اختیاری خود تا سقف  

 کند:های زیر انتخاب میتجاوز نکند(  را در قالب زیربخش 

 واحد  کامال در اختیار دانشجو  6حداکثر زیربخش اول :  

 . 4و  3های جدولاز مانده  یدروس باقیا  5 انتخاب واحدهای باقیمانده تا سقف مجاز از دروس جدولزیربخش دوم : 

 8درس )حداکثر    2حداکثر  انتخاب    ،: در صورت عالقمندی دانشجو و گذراندن پیشنیازهای الزم و موافقت گروه  ه تبصر

از دروس الزامی برنامه  مصوب و فعال در سامانه آموزش عالی وزارت عتف    از دروس اختیاری تا سقف مجاز،  (واحد

 ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر بالمانع است  ، دوره کارشناسی ارشد هر کدام از رشته های ریاضیات و کاربردها

 

-واحد جدید را پس از تصویب در کمیته برنامه 4 توانند حداکثرمی  یی که دارای دورۀ دکتری هستندهادانشگاه:  تبصره 

اضافه  (  5یزی درسی خود به شرط آنکه با مقررات آموزشی وزارت عتف مغایر نباشد به دروس ریاضی اختیاری )جدول  ر

 نمایند.

کهاد:   میدروس  مشخص  خاص  رشته  در یک  آموزشی  بسته  یک  قالب  در  که  هستند  در صورت  دروسی  و  شوند 

دانشجو با مدرک کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها  واحد از دروس آن بسته توسط دانشجو، آن    19گذرداندن حداقل  

 ظر دانش آموخته می شود.و با دریافت گواهی مجزا مبنی بر دارا بودن کهاد مورد ن

بگذراند، در صورت  تبصره:   را  مربوطه  نتواند دروس  مختلف  بدالیل  و  انتخاب  را  بسته کهاد  دانشجویی یک  چنانچه 

 تواند به عنوان دروس اختیاری دانشجو در نظر گرفته شود. موافقت گروه، دروس گذرانده از حداکثر یک کهاد می

به جای   تواند، دانشجو میاز کهادها   ک یهر    ی با اجرا  یاض یدر صورت موافقت گروه رکهاد:    –آئین نامه ی مهاد  

کهادهای مصوب اختیار نماید تا با مبانی تخصصی رشته مربوطه   های خود را از یکی ازهای اختیاری، درسگرفتن درس

تحصیل در آن رشته را )در صورت تمایل( پیدا خواهد کرد. در این  ی  آشنا شود. این دانشجو آمادگی نسبی برای ادامه

چارچوب  در  دانشجو  توسط  شده  گذرانده  دروس  مجموعه  چنانچه  باشد،  صورت،  نامه  آئین  مدرک    این  با  دانشجو 

 شود. کارشناسی رشته ریاضیات و کاربردها و با دریافت گواهی مجزا مبنی بر دارا بودن کهاد مورد نظر دانش آموخته می 

باید حداقل   التحصیل شوند  با کهاد مشخصی فارغ  واحد از   19دانشجویانی که بخواهند در رشته ریاضیات و کاربردها 

 اند. جدول مربوطه را بگذرانند. کهادهای مصوب در ادامه آورده شده

داوطلب ارئه کهاد جدید باشد  توانند با هر گروه دیگری از دانشگاه خود که  های ریاضی هر دانشگاه میگروه  تبصره:

 همکاری نمایند و پس از تصویب در دانشگاه کهاد مربوطه را اجرا نمایند.

باشد  تبصره: می  مربوطه  های  رشته  برنامه کارشناسی  مطابق سرفصل های  به کهادها  مربوط  های دروس  در  سرفصل   .

رشته مربوط تغییر کرده باشد، عنوان درس    صورتی که عنوان دروس کهادهای تعیین شده به علت بازنگری برنامه درسی

 مشابه آن، از برنامه درسی جدید بر اساس نظر گروه می تواند جایگزین شود.

  



 7/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 

 

 

 
 

 

 فصل دوم

 جدول عناوين و مشخصات دروس



 



 9/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 پایه دروس کلی عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 عنوان درس  ردیف 
تعداد  

 واحد 

 تعداد ساعات  نوع واحد 

 هم نیاز  پیش نیاز  
 عملی  نظری

نظری 

- 

 عملی 

 عملی  نظری

    64   4 4 1ریاضیات عمومی   .1

  1ریاضیات عمومی   64   4 4 2ریاضیات عمومی   .2

  2ریاضیات عمومی   48   3 3 3ریاضیات عمومی   .3

  1عمومی  ریاضیات  48   3 3 معادالت دیفرانسیل   .4

    48   3 3 سازیمبانی کامپیوتر و برنامه  .5

    32   2 2 مبانی ریاضی مقدماتی  .6

    48   3 3 1فیزیک عمومی   .7

 1 عمومی  فیزیک  32   1  1 1 عمومی  آزمایشگاه فیزیک  .8

 1ریاضیات عمومی   32   1  1 1-آزمایشگاه ریاضی   .9

 2ریاضیات عمومی   32   1  1 2-آزمایشگاه ریاضی   .10

    48   3 3 آمار و احتمال مقدماتی   .11

 

 

 

 
 



 10/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 )اصلی( تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(3جدول )

 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد  

 

 تعداد ساعات  نوع واحد 
 هم نیاز  پیش نیاز 

 عملی  نظری عملی  -نظری  عملی  نظری

 64   4 4 ها و جبر خطیمبانی ماتریس * 1

مبانی ریاضی   

 و  مقدماتی 

عمومی  ریاضیات

1 

 

 64   4 4 ریاضی مبانی علوم *  2
مبانی ریاضی   

 مقدماتی 

 

 64   4 4 مبانی آنالیز ریاضی * 3

مبانی علوم  

و  ریاضی 

ریاضیات عمومی 

1  

 

 64   4 4 مبانی آنالیز عددی * 4

مبانی کامپیوتر و   

برنامه سازی و 

ریاضیات عمومی 

1  

 

 64   4 4 مبانی جبر * 5
مبانی علوم  

 ریاضی 

 

 64   4 4 دیفرانسیلمبانی هندسه  * 6
ریاضیات عمومی  

2 

 

 64   4 4 آنالیز ریاضی  * 7
آنالیز  مبانی  

 ریاضی 

 



 11/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد  

 

 تعداد ساعات  نوع واحد 
 هم نیاز  پیش نیاز 

 عملی  نظری عملی  -نظری  عملی  نظری

 ریاضیات 

 2عمومی 

  مبانی جبر   64   4 4 1جبر  * 8

 64   4 4 تحقیق در عملیات * 9
ها  مبانی ماتریس 

 و جبر خطی

 

 48   3 3 برنامه سازی پیشرفته  * 10
کامپیوترو  مبانی  

 برنامه سازی

 

 64   4 4 مبانی ترکیبیات  11
عمومی  ریاضیات 

1 

 

 48   3 3 سازی مقدماتی ریاضی مدل 12
 

 
 ریاضیات

 1عمومی 

 64   4 4 بهینه سازی غیر خطی  13
تحقیق در  

 عملیات

 

 64   4 4 جبر خطی عددی  14

ها  مبانی ماتریس 

  و  و جبر خطی 

مبانی آنالیز  

 عددی 

 

باشد )بنابراین انتخاب حداقل دو درس از   46حداقل واحدهای انتخاب شده از این جدول باید  الزامی است و 3گرفتن و گذراندن دروس ستاره دار جدول   تذکر:

 دروس غیر ستاره دار الزامی است(.

 

 



 12/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 
 
 

 )انتخابی(  تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(4جدول )

 تعداد واحد   عنوان درس  ردیف 
 تعداد ساعات  نوع واحد 

 هم نیاز  پیش نیاز 
 عملی  نظری عملی  -نظری  عملی  نظری

  مبانی آنالیز ریاضی  64   4 4 توابع مختلط  1

 64   4 4 جبرخطی 2
ها و  مبانی ماتریس 

 جبرخطی

 

  مبانی آنالیز ریاضی  64   4 4 توپولوژی عمومی 3

 48   3 3 1هندسه دیفرانسیل  4

مبانی هندسه   

و   دیفرانسیل

 توپولوژی عمومی

 

 48   3 3 جزئی معادالت دیفرانسیل با مشتقات  5

معادالت   

 دیفرانسیل و  

 آنالیز ریاضی

 

 48   3 3 های دینامیکی دستگاهمبانی  6

معادالت   

 و  دیفرانسیل 

 آنالیز ریاضی

 

 48   3 3 نرم افزارهای ریاضی 7

مبانی کامپیوتر و   

برنامه سازی و 

ریاضیات عمومی 

2 

 



 13/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 تعداد واحد   عنوان درس  ردیف 
 تعداد ساعات  نوع واحد 

 هم نیاز  پیش نیاز 
 عملی  نظری عملی  -نظری  عملی  نظری

 48   3 3 ها ساختمان داده ها و آلگوریتم 8
همزمان با برنامه  

 سازی پیشرفته 

 

9 
 حل عددی معادالت دیفرانسیل 

 
3 3   48 

معادالت   

و مبانی  ل دیفرانسی

 آنالیز عددی 

 

 48   3 3 تغییرات مبانی کنترل و حساب 10
معادالت   

 دیفرانسیل 

 

  



 14/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

  اختیاری عنوان و مشخصات کلی دروس  -(5جدول )

 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد 

  

 تعداد ساعات  واحد نوع 
 هم نیاز  پیش نیاز  

 عملی  نظری عملی  -نظری  عملی  نظری

  1جبر  48   3 3 2جبر  1

  آنالیز ریاضی    48   3 3 آنالیز ریاضی  چند متغیره 2

 48   3 3 2هندسه دیفرانسیل  3
و  1هندسه دیفرانسیل  

 آنالیز ریاضی

 

 48   3 3 مقدمه ای بر نظریه آشوب  4
مبانی سیستم های   

 دینامیکی 

 

 48   3 3 مبانی آنالیز فوریه و موجکها 5
ها و جبر  مبانی ماتریس 

 خطی و آنالیز ریاضی  

 

  آنالیز ریاضی  48   3 3 ای بر نظریه اندازه و کاربردها مقدمه 6

 48   4 4 1احتمال  7
آمار و احتمال مقدماتی  

 1ریاضی عمومی  و 

 

 64   4 4 تصادفی فرایندهای  8
و ریاضی  1احتمال  

 2عمومی 

 

  مبانی علوم ریاضی  48   3 3 مبانی منطق و نظریه مجموعه ها 9

 48   3 3 نظریه معادالت دیفرانسیل  عادی  10
 و   سیلنمعادالت دیفرا 

 آنالیز ریاضی

 

 48   3 3 توپولوژی جبری مقدماتی  11
و   توپولوژی عمومی  

 1جبر 

 



 15/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد 

  

 تعداد ساعات  واحد نوع 
 هم نیاز  پیش نیاز  

 عملی  نظری عملی  -نظری  عملی  نظری

 48   3 3 جبری مقدماتی هندسه  12
مبانی جبر و مبانی   

 ها و جبرخطیماتریس

 

  مبانی ریاضی مقدماتی  48   3 3 های اقلیدسی و نااقلیدسیهندسه 13

  مبانی ترکیبیات  48   3 3 نظریه گراف  14

  ریاضی  علوم مبانی   48   3 3 نظریه اعداد  15

  مبانی ترکیبیات  48   3 3 و کاربردهای آن ترکیبیات  16

  1احتمال   48   4 4 2احتمال  17

 48   3 3 تاریخ ریاضیات 18
  60گذراندن حداقل  

  واحد درسی

 

 32   2 2 فلسفه ریاضی  19
  60گذراندن حداقل  

 واحد درسی

 

 32   2 2 ریاضی  زبان تخصصی  20
  60گذراندن حداقل  

 واحد درسی

 

 48   3 3 منطق ریاضی  21
منطق و نظریه  مبانی  

 مجموعه ها 

 

  مبانی علوم ریاضی  48   3 3 ریاضیات فازی 22

 48   3 3 مدل سازی ریاضی  23
مدل سازی مقدماتی   

 ریاضی 

 

  اجازه گروه   48   3 3 مباحثی در ریاضیات و کاربردها 24



 16/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد 

  

 تعداد ساعات  واحد نوع 
 هم نیاز  پیش نیاز  

 عملی  نظری عملی  -نظری  عملی  نظری

  اجازه گروه   48   3 3 پروژه کارشناسی  25

 48   3 3 هاای بر نظریۀ بازیمقدمه 26
مبانی ترکیبیات و  

 تحقیق در عملیات

 

 48   3 3 نظریۀ مقدماتی کد گذاری  27
ها و  مبانی ماتریس 

 جبرخطی

 

 48   3 3 ای بر ریاضیات مالی مقدمه 28
آمار و احتمال   

 مقدماتی 

 

 48   3 3 ای بر داده کاوی مقدمه 29
ها و  مبانی ماتریس 

 جبرخطی

 

  تحقیق در عملیات  48   3 3 بهینه سازی گسسته  30

 

  



 17/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 
  

 جدول کهادهای مصوب



 18/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 علوم کامپیوتر  کهاد عنوان و مشخصات کلی دروس  -(6جدول )

 شده اند مشخص * عالمت با که درسهائی گذراندن .بگذرانند را زیر جدول  از واحد 19 حداقل باید شوند التحصیل فارغ علوم کامپیوتر کهاد  با کاربردها و ریاضیات رشته  در بخواهند  که دانشجویانی

 .است الزامی دانشجو  این برای

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی - نظری  عملی نظری 

 48   4 3 ها مبانی منطق و نظریه مجموعه   .1
مبانی علوم   

 ریاضی

 

 48   4 3 مبانی نظریه محاسبه*   .2
مبانی علوم   

 ریاضی

 

 48   3 3 ها*  لگوریتما ساختمان داده ها و    .3
 

 
برنامه سازی  

 پیشرفته

 48   3 3 اصول سیستمهای عامل  .4
ساختمان داده  

 ها و آلگوریتمها 

 

 48   3 3 ها  طراحی و تحلیل الگوریتم  .5
مبانی ماتریسها   

 و جبر خطی

 

  ترکیبیاتمبانی   48   3 3 مدارهای منطقی   .6

 48   3 3 نظریه کدگذاری   .7
ترکیبیات و  

 کاربردهای آن 
 

 48   3 3 طراحی هندسی کامپیوتر  .8

جبرخطی   

عددی و اصول  

 یرنامه سازی

 



 19/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی - نظری  عملی نظری 

 48   3 3 اصول سیستم های کامپیوتری   .9
 

 
برنامه سازی  

 پیشرفته

 48   3 3 شبکه های کامپیوتر  .10
اصول سیستم   

 های کامپیوتری 

 

 48   3 3 هاپایگاه داده   .11
ها ساختمان داده  

 ها و الگوریتم

 

 48   3 3 کامپایلر   .12
مبانی نظریه   

 محاسبه

 

 48   3 3 هوش مصنوعی   .13

ساختمان داده  

ها و الگوریتم  

 ها

 

 48   3 3 یادگیری ماشین   .14
مبانی کامپیوتر  

 سازیو برنامه 

 

 48   3 3 بهینه سازی پویا  .15

تحقیق در   

عملیات، مبانی 

کنترل و حسابان  

 تغییرات
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 20/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 کهاد فیزیک عنوان و مشخصات کلی دروس  -(7جدول )

  .بگذرانند را زیر جدول  از واحد 19 حداقل باید شوند التحصیل فارغ فیزیک کهاد  با کاربردها و ریاضیات رشته  در بخواهند  که دانشجویانی

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی  –نظری  عملی نظری 

 48   3 3   2عمومی  فیزیک  .1
فیزیک  

 1 عمومی 

 

 48   3 3    3عمومی  فیزیک  .2
فیزیک  

 1 عمومی 

 

 48   3 3 4عمومی  فیزیک  .3
فیزیک  

 2 عمومی 

 

 32   1  1   2عمومی  آزمایشگاه فیزیک  .4
عمومی   فیزیک

2     

 

 48   3 3 1مکانیک تحلیلی   .5
فیزیک عمومی   

1  

 

 48   3 3 2مکانیک تحلیلی   .6
مکانیک تحلیلی   

1 

 

 48   3 3 امواج و ارتعاشات   .7
عمومی   فیزیک 

3    

 

 48   3 3 اکوستیک  .8
امواج و   

 ارتعاشات

 

 48   3 3 1آماری ترمودینامیک و مکانیک   .9
عمومی   فیزیک 

3      

 



 21/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی  –نظری  عملی نظری 

 48   3 3 1الکترومغناطیس   .10
عمومی   فیزیک 

2 

 

 48   3 3 2الکترومغناطیس   .11
الکترومغناطیس   

1 

 

 48   3 3 1مکانیک کوانتوم   .12
فیزیک عمومی   

4 

 

 48   3 3 2مکانیک کوانتوم   .13
مکانیک  

 1کوانتوم 

 

  مبانی ماتریس   48   3 3 1ریاضی فیزیک   .14

 48   3 3 2ریاضی فیزیک   .15
ریاضی فیزیک  

1 

 

 48   3 3 اپتیک  .16
الکترومغناطیس    

2 

 48   3 3 نظریه نسبیت   .17

ریاضی فیزیک  

و فیزیک   1

 4عمومی 

 

  



 22/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 کهاد آمار عنوان و مشخصات کلی دروس  -(8جدول )

 این برای  شده اند مشخص * عالمت با که درسهائی گذراندن .بگذرانند را زیر جدول از واحد 19 حداقل باید  شوند التحصیل فارغ آمار کهاد  با کاربردها و ریاضیات رشته  در بخواهند  که دانشجویانی

 .است الزامی دانشجو

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی  –نظری  عملی نظری 

 64   4 4 *1احتمال  .1
آمار و احتمال   

 مقدماتی

 

  1احتمال  48   3 3 )برآوردیابی(*  1آمار ریاضی   .2

 48   3 3 )آزمون فرض(  2آمار ریاضی   .3
 1آمار ریاضی  

 )برآوردیابی( 

 

  2احتمال  64   4 4 * 1فرآیندهای تصادفی   .4

  1احتمال  48   3 3 های مقدماتی آماری روش  .5

 48   3 3 1نمونه گیری روشهای   .6
 1آمار ریاضی  

 )برآوردیابی( 

 

 48   3 3 2روشهای نمونه گیری   .7
روشهای نمونه   

 1گیری 

 

 48   3 3 1رگرسیون   .8

 1آمار ریاضی  

)برآوردیابی( و  

 مبانی جبرخطی 

 

 48   3 3 1سریهای زمانی   .9
فرآیندهای   

 1تصادفی 

 



 23/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی  –نظری  عملی نظری 

 48   3 3 روشهای ناپارامتری   .10
 1ریاضی آمار  

 )برآوردیابی( 

 

  1رگرسیون   48   3 3 1طرح آزمایشهای   .11

 48   3 3 آشنایی با نظریه صف   .12
فرآیندهای   

 1تصادفی 

 

  1احتمال   64   4 4 2احتمال   .13

 48   3 3 های چند متغیره پیوسته روش  .14
های  روش 

 مقدماتی آمار

 

 48   3 3 های چند متغیره گسسته روش  .15

و   1احتمال  

های  روش

 مقدماتی آمار

 



 24/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 اقتصاد و حسابداریکهاد عنوان و مشخصات کلی دروس  -(9جدول )

شده   مشخص * عالمت با که درسهائی گذراندن  .بگذرانند را زیر جدول  از واحد 19 حداقل باید شوند التحصیل فارغ اقتصاد و حسابداری کهاد  با کاربردها و ریاضیات رشته  در بخواهند  که دانشجویانی

 .است الزامی دانشجو این برای اند

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی  –نظری  عملی نظری 

    48   3 3 کلیات علم اقتصاد یا مبانی اقتصاد   .1

 48   3 3 1اقتصاد خرد   .2
کلیات علم  

 اقتصاد

 

  1اقتصاد خرد   48   3 3 2اقتصاد خرد   .3

  1اقتصاد خرد   48   3 3 1اقتصاد کالن   .4

 64   4 4 بهینه سازی غیر خطی   .5
تحقیق در   

 عملیات

 

    64   4 4 1اصول حسابداری   .6

 48   3 3 2اصول حسابداری   .7
اصول   

 1حسابداری 

 

 48   3 3 1حسابداری صنعتی   .8
اصول   

 2حسابداری 

 

 64   4 4 1حسابداری میانه   .9
اصول   

 2حسابداری 

 

 48   3 3 1حسابرسی   .10
حسابداری میانه   

1 

 



 25/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی  –نظری  عملی نظری 

 48   3 3 1مدیریت مالی   .11
اصول   

 2حسابداری 

 

  2اقتصاد خرد   48   3 3 نظریه بازی و کاربردهای آن در اقتصاد  .12



 26/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 کهاد مهندسی صنایععنوان و مشخصات کلی دروس  -(10جدول )

 شده اند مشخص * عالمت با که درسهائی گذراندن .بگذرانند را زیر جدول  از واحد 19 حداقل باید شوند التحصیل فارغ مهندسی صنایع کهاد  با کاربردها و ریاضیات رشته  در بخواهند  که دانشجویانی

 .است الزامی دانشجو  این برای

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی - نظری  عملی نظری 

    48   3 3 ارزیابی کار و زمان*   .1

    32   2 2 *1اقتصاد عمومی   .2

3.  
 2 2 *2اقتصاد عمومی 

  32 
اقتصاد عمومی  

1 

 

4.  

 3 3 اقتصاد مهندسی 

  48 

اقتصاد عمومی  

، آمار و  1

 احتمال مقدماتی

 

5.  

 3 3 ریزی تولید برنامه

  48 

ریزی و  برنامه 

تولید و  کنترل 

 موجودی

 

6.  
 3 3 ریزی حمل و نقل برنامه

  48 
تحقیق در   

 عملیات

 

7.  

 3 3 ریزی و کنترل تولید و موجودیبرنامه

  48 

تحقیق در   

عملیات، آمار و  

 احتمال مقدماتی

 



 27/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی - نظری  عملی نظری 

8.  
 4 4 سازی غیر خطیبهینه

  64 
تحقیق در   

 عملیات

 

9.  

 3 3 های احتمالی تئوری صف و مدل

  48 

تحقیق در   

عملیات، آمار و  

 احتمال مقدماتی

 

10.  
 3 3 های اطالعات مدیریت سیستم

  48 
مبانی کامپیوتر  

 سازی و برنامه

 

11.  
 3 3 ریزی واحدهای صنعتی طرح

  48 
ارزیابی کار و   

 زمان 

 

12.  

 3 3 کنترل پروژه 

  48 

تحقیق در   

عملیات، آمار و  

 احتمال مقدماتی

 

13.  
 3 3 کنترل کیفیت 

  48 
احتمال  آمار و  

 مقدماتی

 



 28/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 کهاد مدیریتعنوان و مشخصات کلی دروس  -(11جدول )

 این برای  شده اند مشخص * عالمت با که درسهائی گذراندن .بگذرانند را زیر جدول  از واحد 19 حداقل باید شوند التحصیل فارغ مدیریت کهاد  با کاربردها و ریاضیات رشته  در بخواهند  که دانشجویانی

 .است الزامی دانشجو

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی - نظری  عملی نظری 

    48   3 3 مبانی سازمان و مدیریت*    .1

2.  
 مدیریت رفتار سازمانی*

3 3   48 
مبانی سازمان و   

 مدیریت

 

 48   3 3 مدیریت منابع انسانی*   .3
رفتار مدیریت  

 سازمانی 

 

 48   3 3 مدیریت تولید    .4

تحقیق در   

)از   عملیات

 گروه ریاضی(

 

 48   3 3 مدیریت کارخانه  .5

مدیریت تولید،   

بهینه سازی  

 خطی 

 

 48   3 3 کنترل کیفیت آماری   .6
)از   1احتمال  

 گروه آمار(

 

 48   3 3 روابط کار در سازمان  .7
مبانی سازمان و   

 مدیریت

 

 48   3 3 گیری و تعیین خط مشی تصمیم   .8
مبانی سازمان و   

مدیریت، 

 



 29/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی - نظری  عملی نظری 

مدیریت رفتار 

 سازمانی  

 48   3 3 مدیریت تحول سازمانی  .9
مدیریت رفتار  

 سازمانی 

 

 48   3 3 بازاریابی و مدیریت بازار   .10
مبانی سازمان و   

 مدیریت

 

    48   3 3 المللبازاریابی بین  .11

 48   3 3 حقوق بازرگانی  .12
بازاریابی و   

 مدیریت بازار

 



 30/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 کهاد آموزش ریاضی عنوان و مشخصات کلی دروس  -(12جدول )

 شده اند مشخص * عالمت  با که درسهائی گذراندن  .بگذرانند را زیر جدول از واحد 19 حداقل باید شوند التحصیل فارغ آموزش ریاضی کهاد  با کاربردها و ریاضیات رشته  در بخواهند  که دانشجویانی

 .است الزامی دانشجو  این برای

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی - نظری  عملی نظری 

 48   3 3 های حل مسئله ریاضی* استراتژی  .1
آموزش ریاضی  

1 

 

 32   2 2 های تدریس* الگوها و روش  .2
روانشناسی   

 تربیتی

 

 48   3 3 *1ریاضی آموزش   .3
  60گذراندن  

 واحد درسی

 

 48   3 3 *2آموزش ریاضی   .4
آموزش ریاضی  

1 

 

    32   2 2 روانشناسی تربیتی  .5

 48   3 3 سنجش و ارزشیابی در ریاضیات   .6
آموزش ریاضی  

2 

 

    32   2 2 طراحی آموزشی  .7

8.  
کاربرد تکنولوژی دیجیتال در یاددهی و  

 یادگیری ریاضی 
3 3   48 

آموزش ریاضی  

2 

 

 48   3 3 سازییاددهی و یادگیری ریاضی با مدل  .9
آموزش ریاضی  

2 

 



 31/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 تعداد واحد   عنوان درس ردیف 
 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز
 عملی نظری  عملی - نظری  عملی نظری 

 48   3 3 یاددهی و یادگیری دانشگاهی   .10
آموزش ریاضی  

2 

 

 48   3 3 ای یاددهی و یادگیری ریاضیات مدرسه  .11
آموزش ریاضی  

2 

 

  



 32/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
  

 فصل سوم

 های دروسويژگی



 34/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 هادیفرانسیل و انتگرال جهت کاربرد آنها در فیزیک، مهندسی و سایر رشتهآشنائی دانشجویان با حساب 

  :ها مباحث یا سرفصلپ( 

مختصاات دکارتی، مختصاات قطبی، اعداد مختلط، جمع و ضارب و ریشاه، نمایش هندسای اعداد مختلط، نمایش قطبی اعداد مختلط، تابع، جبر 

گیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توابع  چپ و راست، پیوستگی، مشتق، دستورهای مشتقتوابع، حد و قضایای مربوط به حد، بینهایت و حد  

ها و شاتاب در مختصاات قطبی، ر، کاربردهای مهندسای و فیزیکی مشاتق، منحنیومثلثاتی و توابع معکوس آنها، قضایه رل، قضایه میانگین، بساط تیل

ل توابع پیوساته و قطعه پیوساته، قضاایای اسااسای حسااب دیفرانسایل و انتگرال، تابع اولیه،  های معادالت، تعریف انتگراکاربرد مشاتق در تقریب ریشاه

روشاهای تقریبی برآورد انتگرال در محاسابه مسااحت و حجم و طول منحنی و گشاتاور و مرکز ثقل و کار و .... )در مختصاات دکارتی و قطبی(، 

روشااهای انتگرال گیری مانند تعویم متغیر و جز به جز و تجزیه کساارها، برخی تعویم ی،  های هذلولوئی و مشااتق آنها، تابعلگاریتم و تابع نما

 متغیرهای خاص

 

   :منابع پیشنهادی( فهرست ت

 (6ترجمه ارشک حمیدی ویراست )حداقل  –کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تالیف جیمز استوارت  -1

 ( 9ویر، ترجمه های )ویرایش حداقل  –کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف توماس فینی  -2

  

 1ریاضیات عمومی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Calculus I عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 35/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 هاموارد حساب دیفرانسیل و انتگرال جهت کاربرد آنها در فیزیک، مهندسی و سایر رشتهآشنائی دانشجویان با 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

دنباله، سااری عددی و قضااایای مربوط به سااری توانی، قضاایه تیلور با باقیمانده، معادالت پارامتری،  ،مختصااات قطبی، نمودارهای قطبی  دسااتگاه 

 مختصاات فضاائی، قائده زنجیری برای مشاتق جزئی، دیفرانسایل کامل، انتگرالهای دوگانه و ساه گانه و کاربرد آنها در مساائل هندسای و فیزیکی،

 ای و کروی.ق(، مختصات استوانهتعویم ترتیب انتگرال گیری )بدون اثبات دقی

 

 فهرست منابع پیشنهادی:   ت(

 (6ترجمه ارشک حمیدی ویراست )حداقل  –کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تالیف جیمز استوارت  -1

 ( 9ویر، ترجمه های )ویرایش حداقل  –کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف توماس فینی  -2

  

 2ریاضیات عمومی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Calculus II عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1  ریاضیات عمومی نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ...........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 36/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی: 

 هامهندسی و سایر رشته –آشنائی دانشجویان با موارد حساب دیفرانسیل و انتگرال جهت کاربرد آنها در فیزیک 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

تابع برداری و مشاتق آن، سارعت و شاتاب، خمیدگی، بردارهای قائم بر منحنی، تابع چند متغیره، مشاتق ساوئی و جزئی، صافحه مماس و خط قائم 

یه ها، دیورژانس، چرخه، الپالساااین، پتانسااایل، قضاااایای گرین و دیورژانس و  انتگرال روی منحنی ، انتگرال روی رو  گرادیان، میدان برداری،

 .کسواست

 ( فهرست منابع پیشنهادی:  ت

 (6ترجمه ارشک حمیدی ویراست )حداقل  –کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال تالیف جیمز استوارت  -1

 ( 9ویر، ترجمه های )ویرایش حداقل  –کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، تالیف توماس فینی  -2

  

 3ریاضیات عمومی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Calculus III عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2  ریاضیات عمومی نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 37/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 هدف کلی: 

 آنها ی و شناخت معادالت خاص و روش حل لدانشجویان با معادالت دیفرانسیل معمو ییشناآ

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

،  ن شنایی با معادالت دیفرانسیل و رده بندی معادالت دیفرانسیل، معادالت دیفرانسیل مرتبه یک )با ضرایب متغیر، جداشدنی، همگ آ

برنولی، ریکاتی، کامل، عاملهای انتگرال ساز، قضایای وجود و یکتایی معادالت خطی و غیرخطی(، معادالت مرتبه دوم )همگن با  

، ریشه های مختلط معادله مشخصه،  ن ضرایب ثابت، فاقد متغیرهای مستقل و وابسته، دسته جوابهای اساسی، استقالل خطی و رونسکی

رتبه(، معادالت غیرهمگن، )روش ضرایب نامعین و روش تغییر پارامترها، قضایای وجود و منحصر  ریشه های تکراری، روش تقلیل م

بفرد بودن جواب برای معادالت خطی و غیرخطی(، معادالت خطی مراتب باالتر )قضایای وجود و منحصر بفرد بودن جواب، معادالت  

نامعین،   نا همگن )روش ضرایب  ثابت، در معادالت  با ضرایب  تغ همگن  بفرم سری معادالت خطی  ی و روش  پارامترها( جوابهای  یر 

اولیه،   اویلر(، تبدیل الپالس، حل مسایل مقدار  نقاط منفرد منظم معادالت  نقاط معمولی، جوابها در مجاورت  )جوابها در مجاورت 

مینان، روش حذفی و روش الپالس معکوس، انتگرال پیچشی الپالس توابع متناوب، دستگاههای معادالت خطی مرتبه یک، روش دتر

 تبدیل الپالس 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 معادالت دیفرانسیل مقدماتی، تالیف بویس، ترجمه دکتر عالم زاده -1

  

 معادالت دیفرانسیل  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Differential Equations عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1 ریاضیات عمومی نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 38/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی: 

دانشجو پس از گذراندن این درس، حل مساله به روش الگوریتم و تفکر الگوریتمی را آموخته باشد، و از مسائل ساده تا مسائل پیچیده  

نویسی به یکی از  ا برنامهتواند به روش الگوریتمی حل کند؛ همچنین با اجزا سخت افزاری کامپیوتر آشنا شده و بدوره دبیرستان را می

 شوند.( آشنا می Cاٌ زبان های برنامه سازی )ترجیح زبان

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

های پایه جمع، ضرب، تقسیم صحیح، باقیمانده گیری، تفریق، توضیح  تعریف متغیر در زبان برنامه نویسی انتخاب شده، توضیح عمل

ها، توضیح نیاز به آرایه  دهد، توضیح دستورات کنترلی: شرطی و حلقهمتغیرها را تغییر میدستور انتساب به عنوان دستوری که وضعیت  

های بازگشتی با  و معرفی آرایه به عنوان اولین نوع ساختمان داده، توضیح توابع و زیرروالها و برنامه سازی ساخت یافته، تولید دنباله

 ها وه تخصیص حافظه به متغیرها و آرایهاستفاده از برنامه نویسی بازگشتی، اشاره گرها و نح

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
1- Reema Thareja, Computer Fundamentals and Programming in C, 2016 

2- Mike McGrath, C Programming in Easy Steps, 2018 

  

 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی عنوان درس به فارسی: 

 Computer Fundamentals and عنوان درس به انگلیسی:

Programming 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

های اثباتی، تفکر های ریاضای، درسات اثبات کردن متنهای درسات نوشاتن و درسات خواندن متندانشاجویان پس از گذراندن این درس مهارت

های ریاضای که این درس پیشانیاز آنهاسات آماده آشانا شاده و برای گذراندن بیشاتر درسمنطقی را بدسات آورده و با مفاهیم بنیادی ریاضایات 

 شوند.می

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

ها؛ اعداد حقیقی،  اصاول  ها، خواص مقدماتی مجموعهها، اعمال روی مجموعهمفهوم مجموعه و عضاویت، نمایش مجموعه، روابط بین مجموعه

ترتیب، اصال کمال، معادالت و نامعادالت حاوی قدر مطلق؛ اشایای ریاضای و عالم ساخن، عناصار زبان ریاضایات، زبان موضاوع جمع و ضارب و  

ها و  های ریاضاای، تجزیه جمالت مرکب، نقیم جمالت مرکب؛ شاایوه نگارش، قواعد اسااتنتاج جملهنمادی، ترجمه به زبان نمادی، انواع جمله

پذیری در ، اساتقرای ریاضای، تعریف اساتقرایی یا بازگشاتی، خاصایت خوشاترتیبی؛ اصاول شامارش و بخشساورها ، فنون اثبات کردن یا رد کردن

 اعداد صحیح

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .1379موحد، ضیاء، درآمدی به منطق جدید، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،  -1

 .1377پرفسور حسابی، ناصر، بردجربان. مبانی و مقدمات علم ریاضی، مرکز نشر  -2

 .1390سپهری ، محمد رضا. آشنائی با مبانی علوم ریاضی، مرکز نشر آینه،  -3

  

 مبانی ریاضی مقدماتی عنوان درس به فارسی: 

 Elementary Foundation of عنوان درس به انگلیسی:

Mathematics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز 
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 هدف کلی: 

  کیکالس  کیمکان میمفاه  با  ییآشناآشنایی 

 

 : ها مباحث یا سرفصلپ( 

سینماتیک  ؛ ی خطی و برخوردتکانه  ؛  سامانه ذرات ؛ کار و انرژی ؛ دینامیک ذره  ؛  حرکت در صفحه ؛ ؛ حرکت در یک بعد   گیریاندازه 

   نوسان ؛  رانشگ ؛ تعادل ؛  دینامیک دورانی ؛ دورانی

 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 

1. Fundamentals of Physics, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 10
𝑡ℎ

 Edition (or latest), Wiley, 

2013. 

2. University Physics with Modern Physics Technology Update, H. D. Young and R. A. Freedman, A. L. 

Ford, 13
𝑡ℎ

 Edition (or latest), Addison-Wesley, 2013. 

3. Physics, Volume 1, David Halliday, Robart Resnick, Kenneth, 5𝑡ℎ Edition (or latest), Wiley, 2001.  

 

 

 
 
 
  

 1عمومی فیزیک  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد General Physics I عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش 

  عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 واحد:تعداد 
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 1ها برای تعمیق درک مفاهیم مکانیک ها و دستگاه کارگیری ابزار  به 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

 

 ها آزمایش ردیف 
 2تعداد جلسات 

 ساعتی 

 1 ینیتخم ی خطا و خطا مفهوم  و  تیاهم   1

 1 ی(چگال) یحجم جرم ،سطح تحدب  و عرتق  ،هیزاو ،طول ی:ریگاندازه  2

3 
  سنج روی ن کی ساختن ی، مواز ی،متوال یفنر دو ،ساده  فنر بیضر یریگاندازه 

 فنر لهیوس  به ن یزم گرانش شتاب  ن ییتع و
1 

4 
 یافق، بداریش  سطح) مختلف سطوح یبرا  اصطکاک  بیضر یریگاندازه 

 ، ...(قرقره 
1 

5 
 ی،لغزش حرکت ی،خط شتاب ،سرعت  یریگاندازه  :حرکت نیقوان یبررس

 دار بی ش سطح یرو حرکت یغلتک
1 

 1 یپرتاب  حرکت مطالعه و  نیزم گرانش شتاب  نییتع و  آزاد  سقوط مطالعه 6

 1   سانشناک   و  سانکش یبرخوردها تکانه ی ستگیپا اصل مطالعه 7

 1عمومی فیزیک آزمایشگاه  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  General Physics 1 −Lab عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش 

 عملی   تخصصی  1عمومی فیزیک  نیاز:هم دروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 1 ای ه یزاو تکانه  یستگیپا و  یدوران حرکت مطالعه 8

 1        گشتاورها  یریگاندازه  و  اجسام  تعادل مطالعه 9

 1 مرکب و  ساده  آونگ از استفاده  با  نیزم گرانش  شتاب یریگاندازه  10

11 
  کشش ی روهاین  ی،برنول صل  ا :ها شاره  کیمکان به   مربوط یهاشیآزما

 فشار  ی،سطح
1 

12 
 جسم ای،استوانه  لهیم ،قرص(:  ینرسیا ممان)  یدوران یلخت یریگاندازه  

 شکل یمکعب
1 

 1   کاتر آونگ 13

 1   یروسکپیژ حرکت مطالعه 14

 

 .شود ارائه یشگاهیآزما کار یساعت 2  جلسه 12 حداقل در گروه  انتخاب  به   فوق یهاشیآزما از شیآزما 12  حداقل ،موجود امکانات  به توجه با

  ی هاگاه وب  ای  افزارهانرم  از  ی،افزارنرم   و  یفن   یهاجنبه   و  یشگاهیآزما  کار  یهاروش   به  شتریب  ییآشنا  جهت  انیدانشجو   که  شودیم  شنهادیپ  -الف 

 .کنند استفاده  PhET  نمونه طور  به  یآموزش

 ردیگ  قرار  کار  دستور  در  یکاربرد  یجنبه   با   شیآزما  کی  ی،شگاهیآزما  یهاآموزه   به  انیدانشجو  یمندعالقه  شیافزا  ی برا  شودی م  شنهادیپ  -ب 

 . شود انجام  یگروه صورت  به   و موجود یشگاهیآزما امکانات با  متناسب تواند ی م شیآزما نیا  .شود گرفته  نظر  در جداگانه  یازیامت آن  ی برا و
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 هدف کلی: 

و استفاده از آن برای پیاده   Mapleیا    Matlab  ،Mathematica  ،GeoGebraآشنایی دانشجویان با یکی از نرم افزارهای ریاضی مانند  

 1سازی و تجربه عملی مفاهیم ریاضیات عمومی 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

 کردن  دای اعداد مختلط و پمعرفی یکی از نرم افزارهای ریاضی، نحوه نصب و استفاده از راهنمای آن؛ تعریف متغیرها و ماتریس در نرم افزار؛  

نرم  در  ی سینوبرنامه  ، یدو بعد ی تابع، رسم نمودارها ی هالی)حد، مشتق، انتگرال(، تابع ها و فا  ک یسمبول اتیاض یام، قانون دموآر، ر- nی هاشهیر

انتگرال در    لور،کاربردیت  ه یها، قض  یها و سردنباله ،  برآورد انتگرال  یبیتقر  ی هاانتگرال و روش-حد، مشتق و کاربرد مشتق  میمفاه  ی، بررسافزار

 ؛گشتاور ،یمحاسبه حجم، طول منحن

 ( فهرست منابع پیشنهادی:  ت

 .1394آفرنگ، ، نشر علیرضا محمدی، نوشته Simulinkو  Matlabراهنمای جامع  .1

 .1383، نشر ناقوس، ترجمه و تالیف: مجید ضیائی، Maple 8مرجع کامل   .2

3. S. C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 4-th edition, 

McGraw-Hill Companies, Incorporated, 2008. 

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

5. E. Don, Schaum's Outline of Mathematica, 3rd edition, McGraw-Hill Education, 2018. 

  

 1آزمایشگاه ریاضی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Mathematics Lab 1 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی  1ریاضیات عمومی  نیاز:هم دروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

و استفاده از آن برای پیاده   Mapleیا    Matlab  ،Mathematica  ،GeoGebraآشنایی دانشجویان با یکی از نرم افزارهای ریاضی مانند  

 2 سازی و تجربه عملی مفاهیم ریاضیات عمومی

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

ی در نرم افزار؛ چگونگی تعریف و سه بعد  ی نمودارها ی ودو بعد  ینمودارهارسم  ،  در نرم افزار  و ساختمان  ی سلول  یهاهیآرا  ،هاسیکار با ماتر

مختصات    ،یمعادالت خط و صفحه و مقاطع مخروط  ،یو مختصات قطب  یتوابع پارامتر در نرم افزار، از جمله    2تجسم مفاهیم ریاضیات عمومی  

 ر، یو کاربردها در تصاو  ره یتاب، توابع چند متغ  ،یمماس و قائم بر منحن  یو بردارها  ییفضا  یهاخم  -؛  مختصات  لیو تبد  یو کرو  یاستوانه ا

دو و سه   یهااکسترمم، روش ضربگر الگرانژ، انتگرال  یهاآزمون  ب،یش ن یروش تندتر ه،یصفحه مماس و خط قائم بر رو ،یو جزئ ییمشتق سو

استوکس و    ه ی قض  ، یا  ه ی لخط، انتگرال روا  یانتگرال منحن  دان، ی و شار م  ی بردار  دان یم  ، یکرو  و   ی استوانه ا  ،یقطب  ، یگانه در مختصات دکارت

 .ورژانسید

 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 

 .1394علیرضا محمدی، نشر آفرنگ، ، نوشته Simulinkو  Matlabراهنمای جامع  .1

 .1383ترجمه و تالیف: مجید ضیائی، نشر ناقوس، ، Maple 8مرجع کامل   .2

3. S. C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 4-th 

edition, McGraw-Hill Companies, Incorporated, 2008. 

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

5. E. Don, Schaum's Outline of Mathematica, 3rd edition, McGraw-Hill Education, 2018. 

 

 

 

 
  

 2آزمایشگاه ریاضی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Mathematics Lab 2 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی  2ریاضیات عمومی  نیاز:هم دروس 

 1 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

     با مقدمات احتمال و یادگیری تفکر احتمالی و عدم قطعیت. آشنایی دانشجویان با آمار توصیفی، روشهای مقدماتی مصورسازی داده ها، آشنایی

 آماده سازی دانشجو برای سایر دروس مرتبط با آمار. پرورش تفکر آماری  و احتمالی و  اهداف ویژه:

 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

 

 بخش آمار: 

ها، جامعه آماری، انواع متغیرها، متغیرهای کمی  آمار در علم داده تعریف علم آمار، بیان کاربردهای آمار در سایر علوم، ارتباط و جایگاه علم  

انواع داده  های سری زمانی، های یک متغیره و چند متغیره، داده ها، داده )پیوسته و گسسته( و متغیرهای رسته ای )اسمی و ترتیبی(، مقیاس ها، 

داده  منابع  ها،  داده  داده روشهای جمع آوری  مه  ثبتی، معرفی  داده   ها های  داده )کالن  آنها، خالصه کردن  منابع  و  با  ها(  متغیره  های کمی یک 

های عددی از قبیل  ای یک متغیره با شاخصهای رسته های عددی،  انواع معیارهای مرکزیت و پراکندگی، چندکها، خالصه کردن داده شاخص

ی، بافت نگار، منحنی فراوانی، توزیع تجربی، منحنی فراوانی نرمال،  اهای یک متغیره کمی و رسته سازی داده ها، انواع نمودارهای دیداری نسبت 

ی نمودار ساقه و برگ، نمودار ستونی، نمودار جعبه ای، نمودار  سری زمانی و نمایش روند، تهیه جداول دو بعدی و چند بعدی برای خالصه ساز

نمودارهای ستونی برای نمایش و توصیف داده های چندمتغیره رسته ای، نمودار پراکنش  ای، انواع  داده های چند متغیره رسته ای، نمودار دایره 

 .برخی دیگر از نمودارهای آماری برای نمایش همبستگی در داده های دو متغیره کمی و تفسیر آن،

 

 بخش احتمال:

مد قطعی و محال، رخ دادن پیشامد، اعمال روی پیشامدها  تعریف آزمایش تصادفی و فضای نمونه، فضای نمونه باپایان و بی پایان، پیشامدها، پیشا

 و تعبیر آنها، مکمل یک پیشامد، اجتماع، اشتراک، زیرپیشامد، تفاضل دو پیشامد، تفاضل متقارن پیشامدها، تعریف احتمال، تعبیرهای مختلف

ا اصول کولموگوروف، قضایای  تعبیر شخصی احتمال،  نسبی احتمال،  فراوانی  تعیبر  باپایان، مدل  احتمال،  نمونه  با فضای  احتمال  حتمال، مدل 

احتمال یکنواخت، محاسبه احتمال در مدل یکنواخت، قواعد شمارش، اصل ضرب و اصل جمع در شمارش، انواع جایگشت ها، جایگشت خطی، 

های جعبه و مهره، حل مثال    دوری،  حلقوی، جایگشت چیزهای مشابه، ترکیب،  فرمول استرلینگ، بسط دوجمله ای، بسط چند جمله ای،  مدل 

در محاسبه احتمال ها در مدل یکنواخت با فضای نمونه باپایان، مدل احتمال با فضای نمونه دلخواه، اشاره ای  های شمارش از کاربرد روشهایی  

احتمال، استقالل دو و    کوتاه و مقدماتی به تعریف  میدان سیگما و تابع مجموعه ای و تعریف یک فضای احتمال، احتمال شرطی، قانون ضرب 

استفاده از نرم افزارهای آماری برای شمارش و محاسبه   چند پیشامد،  افراز فضای نمونه و فرمول احتمال کل، قضیه بیز، احتمال پیشین و پسین 

 احتمال ها.  

 
 

 

 آمار و احتمال مقدماتی  عنوان درس به فارسی: 

 Introductory Probability and عنوان درس به انگلیسی:

Statistics 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 :  فهرست منابع پیشنهادیت( 

 

نیا، ا.، و همکاران، انتشارات   : نمودارها، آمار توصیفی و احتمال، ترجمه: بزرگJMP(. آمار با نرم افزار 1401. گوس، جی و منیروپ، د. )1

 فردوسی مشهد. 

 ی.، ترجمه محمدرضا مشکانی، مرکز نشر دانشگاه2و  1آمار مقدماتی، جلد  (.1393) وناکت، ت. چ. و ووناکت، ر. ج.. 2

 (. آمار واحتمال مقدماتی، انتشارات دانشگاه امام رضا،  1394. بهبودیان، جواد. )3

 (.  مبانی احتمال،  ترجمه شاهکار، غ. و بزرگنیا، ا.، ویرایش سوم، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.  1397. قهرمانی، سعید. )4

 ی، ع.، ویرایش هشتم، انتشارات شیخ بهایی، اصفهان.  (.  مبانی احتمال، ترجمه پارسیان، ا.  همدان1389. راس، شلدون. )5

 

۱. Goos, P. and Meintrup, D. (2015). Statistics with JMP: graphs, descriptive statistics and probability. 

Wiley. 

2. Rahlf, T. (2019). Data Visualization with R: 111 Examples. Springer Nature.  

3. Gerbing, D.W.(2020) R Visualization: Derive meaning from Data. Chpman and Hall/CRC. 

Introduction to Probability with R. Chapman and Hall/CRC. ).2008. Baclawski, K. (4 

Introduction to Probability and Statistics using R. Lulu. com. ).2018Kerns, G. J. (. 5 

6. Horgan, Jane (2020). Probability with R, Second Edition, John Wiley & Sons.  
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 هدف کلی: 

به کار   یبرا  ان یدانشجوی  ساز   ه و آماد یمعادالت خط  یها  ه آن ها در حل دستگا  یمقدمات  یو کاربردها  یبردار  ی ها و فضاها  سیبا ماتر  ییآشنا

 .گرید یابزارها در دروس محم و کاربرد  ینبردن ا

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

انواع ماترها،  سیماتر  ی ریمعکوس پذ  س،یماتر  ک یترانهاد     سها،یماتر  ی اعمال رو  ف،یتعر)   سهایماتر  ،یمثلث  ، یهمان  ،یقطر  ، )صفرها    سی( 

 ،یمقدمات  یاز اعمال سطر   ه با استفاد  آنها  روش حل   ،یروش حذف گاوسآن ها )...(، دستگاه معادالت خطی و روش حل    ن،متقارن، پادمتقار

خواص    ،یمقدمات  یو اعمال سطر  نانی رابطه دترم  ف،یتعر)  سیماترن  نایدترمی،  ریو معکوس پذ  یمقدمات  یها   سیماتر  ،یمقدمات  یها  سیماتر

  اللو استق  یوابستگحاصل ضرب، خارج قسمت، مجموع مستقیم،    رفضا،یز  ف،یتعر)   یبرداری  بر فضا  یمقدمه ا  ،ی(ریو معکوس پذ  نانیدترم

 یقطر  ،(هیرپاییتغ  وی  خط  لیتبد  یسیماتر  شینما  ف،یتعر)  یخط  لیتبدی(،  سیها و رتبه ماتر  سیماتر  یستون  و  ی سطر  یها  یبعد، فضا  ه،یپا  ،یخط

ضرب   یفضاهامیلتون(، -ی مشخصه و چند جمله ای ویژه، قضیه کیلیا  چندجمله  ،ه ژیو  ی و بردارها   ه ژیو ریمقاد  سها،یماتر ی ساز یو مثلث یساز

یه کیو ار ماتریس، کاربرد هایی تجز  ت،ی اشم-گرام  یمتعامد، متعامد ساز  ه یپا  متعامد،  ی ها متعامد بودن، مجموعه  ،یضرب داخل  فیتعر)  یداخل

 . )اختیاری(  ومعل ریسا از جبر خطی در 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 یآباد نحس یاکبر محمد یعل مترجم:اونان،  کلیمانویسنده:  ،یجبر خط -1

 جبرخطی، نویسندگان: کنت هافمن و ری کنزی؛ مترجم: جمشید فرشیدی  -2

 کرمزادهجبرخطی، نویسندگان: جین هو کواک و سانگ پیو هونگ؛ مترجمین: دکتر محمد رضا درفشه و دکتر نگار شهنی  -3

 فیملک منصور شر دکتر :  تام م  اپوستل؛ مترجمه سندینو ل،یفرانس یآن در معادالت د یکاربردها   ه درس به همرا یننخست -یجبرخط -4

 ، نشر کوروش، یطرخوزان نیمحمد حس : مترجم:سرژالنگنویسنده:  ،یرخطجب -5

 رضایی نژند و ابوالقاسم بزرگ نیاجبرخطی و کاربردهای آن، نویسنده: گیلبرت استرانگ؛ مترجمین: حجت  -6

جبرخطی با کاربرد در معادالت دیفرانسیل، نویسندگان: چی. جی. کومپل و ج. ا. تورپ؛ مترجمین: پروفسور علی اکبر عالم زاده و   -7

 پروفسور محمد حسن بیژن زاده؛ 

 

  

 مبانی ماتریس ها و جبر خطی  عنوان درس به فارسی: 

 Elementary Matrix and Linear انگلیسی:عنوان درس به 

Algebra 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1مبانی ریاضی مقدماتی و ریاضی عمومی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر 
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 هدف کلی: 

های  های ریاضای، درسات اثبات کردن متنهای بیشاتری در درسات نوشاتن و درسات خواندن متندانشاجویان پس از گذراندن این درس مهارت

های ریاضاای که این درس پیشاانیاز  بنیادی ریاضاایات آشاانا شااده و برای گذراندن بیشااتر درساثباتی، تفکر منطقی را بدساات آورده و با مفاهیم  

 شوند.آنهاست آماده می

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

ارزی، افراز یک ها؛ رابطه و تابع،  رابطه همها، تعمیم حاصاال ضاارب مجموعهتعمیم اجتماع و اشااتراک، زوج مرتب، حاصاال ضاارب مجموعه

صاویر مساتقیم و تصاویر معکوس یک مجموعه، توابع یک به یک و پوشاا، ترکیب توابع، تابع معکوس، تحدید و توسایع توابع؛  مجموعه، تابع، ت

های ناشامارا، اعداد اصالی و حسااب اعداد  های شامارا و خواص آنها، مجموعههای نامتناهی، مجموعههای متناهی، مجموعههم عددی، مجموعه

 اصلی؛ اصل انتخاب و لم زرن

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .1379درآمدی به منطق جدید، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،  .موحد، ضیاء -1

 .1377. مبانی و مقدمات علم ریاضی، مرکز نشر پرفسور حسابی، ، ناصراندیجروبر -2

 .1390سپهری ، محمد رضا. آشنائی با مبانی علوم ریاضی، مرکز نشر آینه،  -3

  

 مبانی علوم ریاضی  عنوان درس به فارسی: 

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

 نظری  پایه  مبانی ریاضی مقدماتی نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی 
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 هدف کلی: 

 و حد متری، فضاهای مبانیساختمان اعداد حقیقی،   دانشجویان رشته های علوم ریاضی بامفاهیم مبانی آنالیز ریاضی شامل آشنایی 

 مفاهیم  این  به  مربوط بنیادین  قضایای و متری فضاهای در پیوستگی

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

اعداد حقیقی،  اصل حقیقی، اعداد مجموعهساختمان اعداد حقیقی:   حقیقی،   اعداد ساختار موضوع تمامیت، خاصیت ارشمیدسی 

میدان   یافته،  توسعه  اعداد حقیقی  مختلطمجموعه  اعداد  میدان  نامساوی کوشی  مرتب،  اساسی  ؛  شوارتز- و  مفاهیم  متری:   فضاهای 

دنباله ها و سری ؛  فضاهای متری، مجموعه های باز و بسته، مجموعه های فشرده، قضیه هاینه بورل، مجموعه های کامل، همبند و کانتور

له ها و مجموعه حدود زیر دنباله ای، حدود باالیی و پایینی،  سری های عددی: دنباله ها و حدود آنها ،  دنباله های کوشی، ، زیر دنبا

های عددی، سری های با جمالت نامنفی، آزمون های ریشه و نسبت، سری های متناوب، همگرایی مشروط و مطلق، جمع و ضرب و  

وابع و معکوس آن ها، قضیه  حد و پیوستگی: حد و پیوستگی توابع در فضاها ی متری، قضایای پیوستگی ت؛  تجدید آرایش سری ها

مقدار میانی، پیوستگی یکنواخت، ارتباط پیوستگی با فشردگی و همبندی، انواع ناپیوستگی ها، ناپیوستگی توابع یکنوا، قضایای لیپ  

 شیتز و نقطه ثابت. 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 اصول آنالیز ریاضی. تالیف والتر رودین، ترجمه علی اکبر عالم زاده  -1

  1359تام م. اپوستل، ترجمه علی اکبر عالم زاده موسسه علمی انتشارات  دانشگاه صنعتی شریف   تالیفآنالیز ریاضی.   -2

  1366اصول آنالیز حقیقی. تالیف ربرت جی. بارتل، ترجمه دکتر جعفر زعفرانی، مرکز نشر دانشگاهی،   -3

  

 مبانی آنالیز ریاضی  فارسی: عنوان درس به 

 Foundations of Mathematical عنوان درس به انگلیسی:

Analysis 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1ریاضی و ریاضیات عمومی علوم مبانی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

مسائل  حل  برای  مولر   های  الگوریتم  تحلیل  و  طرح پایداری،    مساله،  اصیتخ  قبیل  از   خصوصیاتی  شناسایی  بر  تاکید  با  علمی  تقریبی  آنالیز 

 ها  الگوریتم کارایی و  آنالیزهمگرایی

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

  پایداری  و  سازگاری  خطا در محاسبه توابع خوش وضعی و بد وضعی خطا،  مختلف خطاها و منابع  انواع  و  شناور یوتر ممیزپاعداد در کام نمایش

هموار    درونیابی   و   های بیوسته قطعه ای   نالیز خطا و همگرایی روشهای درونیاب درونیابیآ  ژ، نالگرا  و     نیوتن   های   : روش   الگوریتمها؛ درونیابی

و روش تکرار ساده روش وتری ونابجایی روش نیوتن رافسون و   ابتث  نقطه  مساله  ین مکعبی؛ روشهای تکراری برای حل توابع یک متغیره الپاس

 ه   دستگا  حل  برای   نیوتن،   روش  ابت  ث  نقطه   تکراری   های   روش  همگرایی  نرخ   و   سازی؛ همگرایی  مینیمم  و   توابع  یابی  ریشه  با   ارتباط   ؛ تعمیم انها

  ل اانتگر آنالیز خطای روشها،  مرتبه  و  عددی گیری  یوسته و گسسته؛ مشتقه، روش حداقل مربعات پمتغیر چند توابع  سازی غیرخطی و مینیممهای 

 ناسره. های انتگرال  و گوسی رامبرگ، وفقی، کوتز، های نیوتن،  روش عددی  گیری

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

  زاده، عالم اکبر علی: ، مترجمین Richard L. Brdon, J. Doglas Fires, Albert C. Reinolds نویسندگان: آنالیز عددی   -1

  امیدوار رضا  محمد و  بابلیان اسماعیل

 انتشارات فاطمی. مبانی آنالیز عددی، بابلیان، اسماعیل.  -2

  

 مبانی آنالیز عددی عنوان درس به فارسی: 

 Fundamental of Numerical عنوان درس به انگلیسی:

Analysis 

 نوع درس و واحد

ریاضیات مبانی کامپیوتر و برنامه سازی و  نیاز:دروس پیش 

 1عمومی 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 ی های مربوط آن ها. گ ژیو حلقه و و  ه گرو یعبارتند از معرف میمفاه ینا  .باشد یدروس جبر م یابتدائ  میمفاه یمقدمات عهلو مطا یمعرف 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

هم مجموعه ها،     ،ه رگرویز  ، یدور  یها  منظم، گروه   ی ها  یچند ضلع   ه ، گروتیگشیجا   ه ،  گروه گرو  نیم گروه،    ،ی( گروهها: اعمال دوتائ1

ز  هیقض قسمت   ه نرمال، گرو   ه گرو  ریالگرانژ،  همریخارج  انواع  قضا  یختی،  مستق  ،یلیک   ه یقض  ،یختیکری  و   یختیهمر  یایها،    م یحاصلضرب 

 ی. کوش هی گروهها، قض

ل های اول و  ه آقضایای همریختی، اید ،ها یختی، همرمتیآل، حلقه خارج قسه دیحلقه، ا ریز دان،یم ح،یصح   ه حلقه و حوز فی( حلقه ها: تعر2

 ل های اصلی، میدان کسرها و حلقه جند جمله ای ها.  ه آبیشین، حوزه اید

 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 . 1372اصفهان،    ه انتشارات دانشگا ،یآباد  نحس یاکبر محمد یعلر، جب .1

 .1390 راز،یش  ه انتشارات دانشگا  ف،یشر ب یها، حب  گروهها و حلقه  هیبر نظر ی ا مقدمه .2

  1380 انتشارات آستان قدس، ، یآبادن حس  یاکبر محمد یمحمد رضا رجب زاد  مقدم و عل  ،اساس جبر مجرد .3

 . 1392 ،یو فن یعالم زاده، علم اکبری درس در جبر مجرد، ترجمه عل نی نخست ،یج .ب. فرال .4

 .1393پژوهش،   ،یذاکر نیعالم زاده و حس  اکبری . د. هانگرفورد، جبر، ترجمه علت .5

6. J.  B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, Pearson Education, International Edition,  
ebook, 2013. 

7. T.  W. Hungerford, Algebra, Graduate Texts in Mathematics 73, 8th Edition, Springer Verlag, 
2005. 

8. D. S. Dummit and R. M. Foote, Abstract Algebra, 3-th edition, Prentice Hall, 2004. 
  

 مبانی جبر عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Foundations of Algebra عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی علوم  ریاضی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

اند.  های درست و دقیق در متن درس ضرویباتوجه به اهمیت این موضوع شکل  .کندریاضی به اندازه هندسه قوه تجسم را تقویت نمی  از  هیچ شاخه

شود که دایره چندبعدی است، بدون فکر کردن ی طبیعی است. در مواردی سؤال میها  الزمه درک پدیده تفهیم بُعد فضا و تعریف دقیق آن  

آموزان و  شود سه بُعدی. و این ضعف در دانشگویند دایره دوبعدی است همچنین در جواب این سؤال که کره چندبُعدی است گفته میمی

شود و بعالوه امکان انجام مفاهیمی از آنالیز ریاضی دسه دیفرانسیل این نقص برطرف میدانشجویان از عدم درک درست از بُعد فضا است. در هن 

گردد. در یک خم یک بُعدی در فضاهای دو و سه بعدی همچنین استفاده از قدرت آنالیز ریاضی در رویه دو بعدی در فضای سه بُعدی فراهم می

 شوند.  نقاط پرداخته می مفاهیم ذکرشده بطور موضعی و در همسایگیبه در این درس  

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

شده بر حسب    ه نظریه موضعی خم های پارامتر  ،خم های منظم، طول قوس، خمیدگی و تاب خم  ،بعدی  سهخم، خم پارامتری در فضای اقلیدسی  

اقلیدس  ، (در صفحه)خم های مسطح    راسریسصورت متعارف موضعی، خواص    ،طول قوس خم منظم، طول قوس،   ،ی دلخواه خم در فضای 

قطعه مختصاتی،  .رویه  ،نظریه موضعی خم ها ،صورت متعارف موضعی ،شده بر حسب طول قوس ه خمیدگی خم، نظریه موضعی خمهای پارامتر

، اولین  بر رویه  دیفرانسیل نگاشت  ،ویهربر    رویه، صفحه مماس  ربرویه منظم، نگاره وارون مقادیر منظم یک نگاشت، تغییر پارامتر، توابع مشتقپذیر  

و خواص    یگاوس  نگاشت  ،های جهت پذیر فشرده، تعریف هندسی مساحتپذیر، مشخصات رویه   جهت   رویه، رویهبر  صورت بنیادی، جهت  

ذاتی رویه ها، قضیه گاوس  خواص    ،بر رویه  میدان برداریانحنای گاوسی و انحنای میانگین،  در مختصات موضعی،    ینگاشت گاوس ،بنیادی آن

متیکا( برای تجسم، های محاسباتی درنرم افزار میپل )یا متبسته  ،رویه مینیمال ،کشی شده نظریه موضعی رویه ها،  رویه خط   و معادالت سازگاری

 هندسه دیفرانسیل به کمک آنها ) این بخش اختیاری است(.   تحلیل و حل مسئله های 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
1. M. Abate, F. Tovena, Curves and surfaces, Springer, Milan, 2012. 

2. M.P. do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Dover publication INC. New York 2016. 

3. T. Banchoff, S. Thomas, Differential geometry of curves and surfaces. Second edition. CRC Press, Boca 

Raton, FL, 2016. 

4. C. Bär, Elementary differential geometry, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.  

5. W. Klingenberg, A course in differential geometry, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 51. Springer-

Verlag, New York-Heidelberg, 1978.  

6. A. Pressley, Elementary differential geometry. Second edition. Springer Undergraduate Mathematics 

Series. Springer-Verlag London, Ltd., London, 2010. 

7. T. Shifrin, Differential Geometry, A First Course in Curves and Surfaces; Preliminary Version Summer, 

2016 . 

8. K. Tapp, Differential geometry of curves and surfaces, Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 

2016.  

9. M. Umehara, K. Yamada, Differential geometry of curves and surfaces, World Scientific Publishing Co. 

Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2017. 

10.  V. Rovenski, Geometry of curves and surfaces with MAPLE, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, 

MA, 2000. 

 

 مبانی هندسه دیفرانسیل  عنوان درس به فارسی: 

 Foundations of Differential عنوان درس به انگلیسی:

Geometry 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  2ریاضیات عمومی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش  
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 هدف کلی: 

 تابعی  فضاهای و توابع سریهای و دنباله ها اشتیلیس، ریمان انتگرال نظریه مشتق، با آشنایی

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

هوپیتال، قضیه تیلور، مشتق توابع برداری تعریف و خواص تابع مشتق، قضیه مقدار میانگین و کاربردهای آن، خاصیت مقدار میانی مشتق، قاعده  مشتق توابع:  

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

:  کراندار  تغییر با توابع؛  انتگرالها و انتگرال های ناسره میانگینمیانی و   مقدار قضیه  و  انتگرالپذیری برای  ریمان شرط  ریمان،  انتگرال به  اشتیلیس ریمان

کراندار، خم های با طول متناهی، توابع پیوسته مطلق و قضایای  تغییر  با  توابع به  نسبت انتگرالگیری  صعودی،  توابع با  آنها رابطه معرفی توابع با تغییر کراندار و 

کرانداری،  با آنها رابطه های و توابع سری های و دنباله ها یکنواخت و نقطه وار همگراییتوابع:   سری های و دنباله ها؛  مربوطه

وایشتراس، آبل، دیریکله و ... ، وجود تابع پیوسته همه جا مشتق پذیر  - Mمشتق و انتگرال، آزمون های همگرایی سری ها،     ،پیوستگی 

سوپریمم نرم، هم  فضای توابع پیوسته:  ؛   تابع گاما و قضایای مرتبطروی مجموعه اعداد حقیقی، سری های توانی و همگرایی آن ها،  

  پیوستگی، قضایای استون وایرشتراس آرزوال اسکولی.

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 اصول آنالیز ریاضی. تالیف والتر رودین، ترجمه علی اکبر عالم زاده  -1

  1359آنالیز ریاضی. نوشته تام م. اپوستل، ترجمه علی اکبر عالم زاده موسسه علمی انتشارات  دانشگاه صنعتی شریف  -2

  1366اصول آنالیز حقیقی. تالیف ربرت جی. بارتل، ترجمه دکتر جعفر زعفرانی، مرکز نشر دانشگاهی،   -3

  

 آنالیز ریاضی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Mathematical Analysis عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی آنالیز ریاضی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

   یقدق  عه لمطاشد.  آشنا خواهندتر آن ها  جامعطالعه  م به منظور )غیر آبلی( از گروهها  یشتری ب ی های گژیدرس با و ین در ا انیدانشجو

 از دیگر اهداف درس است.  از آنها ییها و کاربردها  دانی م عهلو سپس مطا   هژیچند نوع حلقه و  یبه بررس ن تر حلقه ها و پرداخت

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

 ی ایقضا  و ریحل پذ  ی ها گروه گروه ها، قضایای سیلو )بدون اثبات(،  -p ،یج یتزو ی ، رد هاه روی یک مجموعه: عمل گروگروه ها

  حلقه چند جمله، حوزه های اقلیدسی،  کتای  هیتجز  یها ه، حوزرکدایحلقه    کی  یها رو یا  حلقه ها: حلقه چند جمله.  مربوطه  یمقدمات

 دانی (،  مدلمو ی، متناه ی، متناه لی، متعای، جبرهساد)، دانهای م عی : توسدانهای م  ،ها  یا چند جمله یریپذ هیو تجز دانی م کی یها رو یا

 .با خط کش و پرگار یریپذ میترسیه اساسی گالوا، مثال ها، قض  تناظر گالوا و ،یمتناه  ی ها دانی م ،هشکافند

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 1372اصفهان،   هانتشارات دانشگا ،ی، آبادن حس  یاکبر محمد ی، عل رجب  .1

 1384 راز،ی ش   هانتشارات دانشگا ف،یشر ب ی دکتر حب  وا،لبر تناظر گا یاه مقدم .2

 .1380ی، انتشارات آستان قدس رضو  ،ی، آبادن حس یاکبر محمد یعلاساس جبر مجرد، محمد رضا رجب زاد  مقدم و  .3

 1382اصفهان،  یشگاه صنعتنانتشارات دا ،یطائر ژنی ب  فی جبر مجرد، تأل یمبان .4

 .1381انتشارات دانشگاه اصفهان،  ، ییاعظم، رضا انشا دی هانگر فورد، ترجمه سع وی. دبلی، نوشته ت ربر جب  یا مقدمه .5

 امام   انتشارات دانشگاه  ،یحسن آباد  یاکبر محمد  یترجمه محمد رضا رجب زاده مقدم و عل  ن،ی . ان. هرشتایا  فیجبر مجرد، تأل .6

  .1375رضا، 

7. D. S. Dummit and R. M. Foote, Abstract Algebra, 3-th edition, Prentice Hall, 2004. 

  

 1جبر  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Algebra I عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی جبر  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

روشهای حل مسائل برنامه  و آورده  بدست را سازی  مختلف بهینه مدل بندی مسائل توانایی این است که دانشجو درس این هدف از 

 قضایا و مفاهیم ریاضی که این روشها بر أساس آنها بنا شده اند از اهداف این درس است.   با ریزی خطی را بیاموزد. همچنین آشنایی

 در انتهای این درس دانشجو باید بتواند یک مساله متوسط بهینه سازی را مدل بندی، تحلیل و با یک نرم افزار حل نماید.

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

بندی مسائل  عملیات،  در   تحقیق  زمینه های  با   آشنایی برنامه ریزی  بهینه سازی،  مدل  با  پایه ای مرتبط   روشهای   خطی شامل  مفاهیم 

و قضایای مرتبط با آنها. قضایا و روشهای حل    حساسیت  تحلیل  دوگانی،  بزرگ، M و  دوفازی  دوگان،  و  اولیه  ترسیمی، سیمپلکس 

  و  شاخه  و روشهای    صحیح   عدد  برنامه ریزی  با  آشنایی   مرکب. مدل سازی مساله تخصیص و روش حل آن.مسائل حمل ونقل ساده و  

برشی  کران زبان  رفی مع  .و صفحات  یا  افزار  نرم  بهینه سازی  سازی مدل  یک  مسائل  ،  CPLEX    ،GAMS مانند  جهت حل 

LINGO   ... و 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 . 1394 نا، ی س  یدانشگاه بوعلی، انتشارات ل ی اسمع دی ترجمه حم  ی،خط یساز نهی بر به یمقدمه ا  یتسیکلیس،س ،ماسی برتس .1

  نشر   مرکز  بازرگان،  محمدباقر  ترجمه  صحیح،  اعداد  با  و  پویا  خطی  برنامه ریزی:  عملیات  در   تحقیق  با  آشنایی  طه،  حمدی .2

 .1387دانشگاهی، 

، ترجمه سید علی میر حسنی و محمدرضا علیرضایی، انتشارات  و حمل و نقل  یخط  یزیربرنامه  ،اتیدر عمل  قی تحقوینستون،   .3

 .1380مبتکران، 

 .1392 دانشگاهی، کتاب نشر خرم،  اسماعیل ترجمه  خطی، برنامه ریزی شرالی،  جارویس،  بازارا، .4

 

  

 تحقیق در عملیات  فارسی: عنوان درس به 

 نوع درس و واحد Operations research عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  خطی جبر و ماتریسها مبانی نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

موارد دیگر:   کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

 ........... 
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 هدف کلی: 

 ؛ های روزبا توجه به پیشرفت فناوری ،سازی پیشرفتهآشنایی دانشجویان  با اصول برنامه

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

دسترس  یش  فیتعر  ءگرا،ی ش  یسینوبرنامه   encapsulation overriding and overloading  ، یو کالس، وراثت، سطوح 

خطا، کار با ساختمان   پردازش  ، (GUI) یک ی رابط گراف   یطراح  ،  (IO)ی ورودی و خروجی  ، ساختارها staticی رهای متدها و متغ 

 تیریمد  یهامهارت   ای،چندرشتهبرنامه نویسی   ،  ( ... ,Array, Array List, Hash Map,Hash Set, Vector) هاداده

 شود.پیشنهاد می  ++Cنویسی شیءگرا مانند جاوا یا  ی؛ یک زبان برنامهساز جستجو و مرتب  یهاتم یبا الگور  ییآشنای؛  می پروژه و کار ت

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
1. Functions and change, 5th Edition, Crauder, Evans and Noell, Houghton Mifflin, 2010. 

2. An Introduction to Mathematical Modeling, Michael Alder, HeavenForBooks.com, 2001. 

3. An Introduction to Mathematical Modeling: A Course in Mechanics 1st Edition,  Tinsley Oden, Wily 

Series in Computational Mechanics, 2011. 

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

Springer, 2013. 

 

 
  

 سازی پیشرفته برنامه عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Advanced Programming عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  سازی مبانی کامپیوتر و برنامه نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

موارد دیگر:   کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش  

 ........... 
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 هدف کلی: 

هدف اصلی این درس آشنا نمودن دانشجو با مفاهیم اصلی و پایه ای در ترکیبات و ریاضیات گسسته است به نحوی که دانشجو در  

مسائل اصلی آن نیز عین آشنایی با این مفاهیم، با کاربردها و انگیزه های اصلی که در علم ترکیبات وجود دارد آشنا شده و با برخی  

برخورد نماید. در این راستا و با توجه به محتوی و نوع این درس، اهداف دیگری نیز می توانند در این درس پیگیری شوند که عبارتند  

 از:

 الف( تمرین ارائه استدالل های دقیق ریاضی و انواع مختلف آنها )نظیر: استقراء ریاضی، برهان خلف و ...( 

 تدالل های ترکیباتی )نظیر: استدالل های مبتنی بر شمارش، وضعیت بحرانی، ...(ب( آشنایی با اس 

 ج( آشنایی با ساختارهای مختلف گسسته )نظیر: مجموعه های متناهی، روابط متناهی، ماتریس ها، گرافها، مربع های التین و ...(

 وریتم های مختف در حوزه ترکیبات. د( تمرین ارائه استدالل های مبتنی بر تفکر الگوریتمیک و آشنایی با الگ 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

دوره سریع مفاهیم مجموعه ها، توابع، الگوریتم و منطق گزاره ها و جبر بول، شمارش شامل: مفاهیم اصلی، اصل النه کبوتری،  تبدیل 

ابط و انواع آنها: روابط و نمایش ها و ترکیب ها و ضاارایب دوجمله ای، اصاال شاامول وعدم شاامول، روابط بازگشااتی،توابع مولد. رو

آنها، روابط هم ارزی و افزارها، روابط ترتیب جزئی و ترتیب کامل، بستار یک رابطه نسبت به خواص مختلف )این بخش با هماهنگی  

اتی،  تکرار صاااورت نپاذیرد(. مااتریس هاا: مااتریس هاا از دیادگااه ترکیبا ارائاه می شاااود باه نحوی کاه    "مباانی علوم ریااضااای  "باا درس  

باالخص برخی خواص مهم ماتریس های صافر و یک )آماده ساازی برای بخش مربع های التین و گراف ها(، آشانایی با ماتریس های  

آدامار و برخی نتاایج در این مورد. گراف ها و مدل های مبتنی بر آنهاا: معرفی مفهوم گراف با تاکیاد بر کاربردهای آن در مدلساااازی  

تاد(، آشاانایی با مفاهیم اصاالی نظریه گراف نظیر دور، مساایر، درجه، دنباله درجه ای، انواع اصاالی گراف نظیر )با چند مثال با نظر اساا 

گراف های کامل، درخت ها، گراف های دوبخشی، گراف های اویلری و هامیلتونی و گراف های جهت دار و تورنمنت ها )با تاکید  

طرح الگوریتم و کااربردهاا(، رناگ آمیزی گراف هاا و چناد جملاه ای رنگی )باا بر مثاال و کااربردهاا(، تطاابق هاای کاامال و مااکزیمم )

م  ارائه مثال و الگورتیم(. مربع های التین، طرح ها و هندسه های متناهی: آشنایی با تعریف و مفاهیم اصلی با تاکید بر ارتباط این مفاهی

قبلی طرح شاااده در درس نظیر گراف هاا و همچنین ارائاه چناد مورد )باا ارائاه مثاال( و همچنین تااکیاد بر ارتبااط این مفااهیم باا مفااهیم  

و ارائه مثال و   P. Hallو همچنین طرح صورت قضیه    (SDR)شمارش در این خصوص، ارائه مفهوم سیستم های نمایندگی متمایز 

 کاربرد در مربع های التین و چند کاربرد عملی )با نظر استاد(.

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 مرکز نشر دانشگاهی ، ر. پ. گریمالدیریاضیات گسسته نوشته 
  

 مبانی ترکیبات  عنوان درس به فارسی: 

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

 نظری  پایه  1ریاضیات عمومی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1._%D9%BE._%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 هدف کلی: 

 . هاده یپد حیدر تشر یاضیر یو استفاده از ابزارها  یمقدمات یاض یر یبا مدل و مدلساز ییآشنا

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

  لی از قب   هالانواع مد  چند مثال، ذکر  بلمدل در غا  کیبه    ستمی س  کیاز    دنی آن، رس  تی و اهم  یسازیمد  فیتعر  ،یسازلبر مد  یمقدمه ا

توابع و ؛  با ارائه چند مثال  یک ی نامیدی  ها لمد  ،یتصادف   یهالمد  ،یکی زی ف  یهالمد  ،یستیو ز  ی کیوژی وی ب  یهالمد  ،یاقتصاد   یهالمد

توابع   مثال، ر  و کلمات با ذک  ها  ل، فرمو(ها  گراف)آنها با استفاد از جداول، نمودارها    ش ی: انواع توابع ونمایساز  لانواع آن در مد

  یاقتصاد  ی ها  لو مد  اقتصاد  در  یاز توابع خط  یی فاصله و سرعت، کاربردها  رات، یی و نرخ تغ  بی ش   ،یساز   لو کاربرد آنها در مد  یخط

در    یی توابع نما؛  بر آن  ات لی ما  ر ی و تال  لی تعاد  عرضه وتقاضا، نرخ  ،ییدرآمد نها   ، یینها  نهیتابع درآمد، تابع سود، هز  نه،یتابع هز  ل ی از قب 

رشد    ، یسازلدر مد  تمیگارل از    استفاد   و حل معادالت با   یع ی طب   تم یگارلتابع    ،یسازلدر مد  ییو نما  یتوابع خط   ،ین ب  سه یمقا  ،یازسلمد

توابع گراف و ؛  مرکب در اقتصاد هو مدل بهر یوژل وی ب در تی مدل رشد جمع لی در چند مدل از قب  ییاستفاد از تابع نما ،ییوکاهش نما

توابع ؛  چند مثال  ارائه  همرا با  یساز  لو کاربرد آنها در مد   افته ی  فتیش  ی ها ها و گراف  بسط گراف  ،یساز   لمدها در   استفاد از گراف

  تی بت، جمع ثا  ییغذا  ری ذخ   با   یونلکو)  ت ی در مدل رشد جمع  های و چند جمله ا  ی کیجست لتابع    ،یسازلها در مد  ی و چند جمله ا  ی توان

؛ ارتعاش پاندول  لیبا ذکر چند مثال از قب   یسازلمد  متناوب، دامنه و دور آنها و استفاد از آنها در، توابع  (داریپا  تیحا  ییغذا  ری با ذخ

  ون ی رگرس   عملکردی  چگونگ  ج،ینتا  ی ن یب  ش یو استفاد از آن در پ  ونی، خط رگرس  هبر داد  ی ، برازش توابع خط  هبرازش فرمول بر داد

 . همرا با ارائه چند مثال ی ساز لهمرا با کاربرد آن در مد

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
1. Functions and change, 5th Edition, Crauder, Evans and Noell, Houghton Mifflin, 2010. 

2. An Introduction to Mathematical Modeling, Michael Alder, HeavenForBooks.com, 2001. 

3. An Introduction to Mathematical Modeling: A Course in Mechanics 1st Edition,  Tinsley Oden, Wily 

Series in Computational Mechanics, 2011. 

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

Springer, 2013. 

 

  

 ی اضیر یمقدمات یمدلساز  عنوان درس به فارسی: 

 Elementary Mathematical عنوان درس به انگلیسی:

Modeling 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی  1ریاضیات عمومی  نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

هدف این درس معرفی مبانی نظری و روشهای حل مسایل بهینه سازی غیر خطی شامل شرایط الزم و کافی در بهینه سازی مقید و 

نامقید، معرفی و تحلیل الگوریتم های حل این نوع مسایل است. با ارایه برخی مثال های کاربردی توانایی و اهمیت بهینه سازی غیر  

 خطی نشان داده می شود.

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

واریانس و مینیمم واریانس  -میانگین مدل سازی شامل: برازش داده ها)کمترین مربعات خطی و غیر خطی(، مدل های سبد سرمایه )مدل  

مارکوویتز(، کنترل بهینه، مساله ماکسیمم درست نمایی، مساله اشتاینر، ........؛ شکل کلی مسایل بهینه سازی، آنالیز محدب مقدماتی  

، لم فارکاس محدب، )مجموعه و توابع محدب و برخی  قضایای مربوطه(، شرایط الزم و کافی برای مسایل نامقید و مقید، شرایط اسلیتر

تاکر،  دوگانی در بهینه سازی محدب )دوگان الگرانژ، دوگان ولف و قضایای مربوطه(؛ الگوریتم های حل  -کیون - شرایط کاروش

های گرادیان و نیوتن و   مسایل نا مقید شامل:  روشهای بر مبنای جستجوی خطی) جستجوی طالیی، فیبوناچی، عقب گرد(، روش

ت آنها. روش های گرادیان مزدوج و شبه نیوتن. پیاده سازی الگوریتم ها در متلب و مقایسه عملکرد آنها؛  بررسی نقاط ضعف و قو

الگوریتم های حل مسایل مقید شامل: روش گرادیان کاهش یافته و بسط یافته آن؛ مسابل بهینه سازی درجه دوم محدب با قیود خطی   

،  یخط  بندی  دب مانند  طبقهحم  سازی  نهی از به   ییکاربردهاکس توسعه یافته؛  و معرفی برخی روش های حل آن از قبیل روش سیمپل

؛ معرفی متعامد نقطه بر مجموعه  ری(  و تصوChebyshev Center of a Set of Pointsاز نقاط )  یا  مجموعه  شفی مرکز چب 

 جعبه ابزار بهینه سازی غیر خطی متلب  متناسب با مطالب ارایه شده

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

1. M. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, 

3rd edition, John Wiley & Sons, 2006. 

2. S. Bpyd, L. Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press, 2014. 

3. E.K.P. Chong, S.H. Zak, An Introduction to Optimization, 4th edition, Wiley, 2013.  

4. I. Griva, S.G. Nash, A. Sofer, Linear and Nonlinear Optimization,  2nd edition, SIAM, 

2009. 

5. J. Nocedal, S.J. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2006. 

6. S.S. RAO: Optimization: Theory and Applications, August 9, 1978, John Wiley and Sons 

Ltd, Hardcover. 
  

 بهینه سازی غیر خطی فارسی: عنوان درس به 

 نوع درس و واحد Nonlinear Optimization عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  تحقیق در عملیات  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

موارد دیگر:   کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

 ........... 
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 هدف کلی: 

 ها   الگوریتم پایداری و کارایی بر تاکید  با خطی جبر مسائل برای محاسباتی های الگوریتم تحلیل و طرح

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

انواع نرمها؛      داخلی ،  ضرب  ماتریسی،  و  برداری  فضاهای  و  پایه  خطی،  استقالل  برداری،  فضاهای  شامل  خطی  جبر  مقدمات  بر   مروری

معین   های  ماتریس TLL و LU ماتریسی  و  برداری  ،  تجزیه  خطی،  معادالت  دستگاه  حل هزینه    خطای  تحلیل  مثبت،  مربعی،  و 

 عدد  و  خطی  دستگاههای  حساسیت   LU تجزیه  پایداری  های جزیی و کلی وگیری  محور  محاسباتی،  محاسباتی و تعداد عملیاتی

  ژاکوبی،  شامل  خطی  های  دستگا  حل  برای  تکراری  های  روش  محور،    انتخاب  با  گوس  روش  خطی پایداری  دستگاههای  حل  و  حالت،

 ،   هویژ  بردارهای  ه و  ویژ  مقادیر  ها،  هداد   برازش  و  خطی  مربعات  کمترین   همسئل  حل  ، QR روش تخفیف تجزیه قائم     سایدل،  گوس،

   .درلهو  روش ژاکوبی و روش هاوس  QR و های توانی  روش از ویژه مقادیر محاسبه

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

  اکبر  علی: مترجمین  ، Richard L. Brdon, J. Doglas Fires, Albert C. Reinolds نویسندگان: آنالیز عددی  .1

 امیدوار رضا محمد و بابلیان اسماعیل ، ه زاد ملعا

 توتونیان  هفائز: ؛ مترجم John H, Mthewsعددی)برای ریاضیات علوم مهندسی(، نویسنده:  محاسبات های  روش .2

  

 جبر خطی عددی   عنوان درس به فارسی: 

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

مبانی ماتریس ها و جبر خطی و  نیاز:دروس پیش 

 مبانی آنالیز عددی 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

موارد دیگر:   کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

 ........... 
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 هدف کلی: 

 پیشرفته تر توابع مختلط.آشنایی با مفاهیم مقدماتی توابع مختلط از قبیل مشتق، انتگرال و به کارگیری آن ها برای فهم زمینه های  

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

اعمال جبری ونمایش قطبی اعداد مختلط، قضیه دموآور، ریشه ها، صفحه توسعه یافته ونمایش کروی آن،   : مختلط اعداد دستگاه 

توابع مختلط: توابع مقدماتی و خواص نگاشتی آنها، حد، پیوستگی و مشتق توابع، شرایط الزم و ؛  مفاهیم توپولوژیکی اعداد مختلط

انتگرال گیری: تعریف خم و  ؛  حلیلی، توابع همساز، مثلثاتی، نمایی و لگاریتمریمان، توابع ت - کافی برای مشتق پذیری و شرایط کشی

آن، قضیه موررا، اصل ماکزیمم مطلق، قضیه لیوویل و قضیه اساسی   کاربردهای  و کوشی انتگرال فرمول و انتگرال روی آن، قضیه

یگانگی، نقاط تکین منفرد، اصل آوند، قضیه روشه ، قضیه  سری ها: سری های مختلط، سری های توانی، تیلور و لوران، اصل  ؛  جبر

مانده و انتگرال های حقیقی: مانده و محاسبه آن در قطب، کاربرد مانده در محاسبه انتگرال های حقیقی  ؛ هرویتس و قضیه نگاشت باز

 . نگاشت های همدیس: نگاشت های همدیس، خطی و معکوس و تبدیل های دوخطی؛ و سری ها

 نابع پیشنهادی:  ت( فهرست م

 1379متغیرهای مختلط و کاربردها. نوشته جیمز وارد براون،روئل و. چرچیل، ترجمه ابر خسروی، مرکز نشر دانشگاهی   -1

2- J. Marsden. M. g. Hoffman W. H. Freeman, Basic complex analysis, Third edition, NewYork 1999 

 

 

 

 

 

 
 
  

 توابع مختلط  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Complex Functions عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  آنالیز ریاضی مبانی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه پایانرساله /  64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

صورت های  و    یضرب داخل  یبا فضاها  ییدست آوردن آنها، آشنا  نحوه به  س، یماتر  کیمختلف    یانواع عملگرها، صورت ها  یمعرف

 )فرم های( دوخطی. 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

  یو جبر خط  سهایماتری  کردن همزمان که احتماالً در درس مبان  یکردن و مثلث   یقطر  سها،یکردن ماتر  یکردن و مثلث   یقطر  یادآوری

  چندجمله  هیمتناظر با تجر  یخط   لیتبد  ک ی  هجزیت ی.  خط  یها  لیتبد  میفضاها، حاصل جمع مستق  ریز  میحاصل جمع مستق،  اند  نشده  انی ب

  یفضا  ا،یفرم ژردان، محاسبه عوامل پا  ا،یگو  فرم  لتون،ی هام  -یل ی ک  هیقض   میتعم  ،یخط  لیتبد  کی  یدور   یرفضاها یآن، ز  ن یکم  یا

کردن عمگر نرمال،   یو نرمال، قطر  یکان ی  ،یت یهرم  مثبت،  یعملگرها ،یالحاق   یخط   متعامد، تابعک  هیمتعامد، پا  ریتصو  ،یضرب داخل

)در صورت  ، نیمه معین، نامعین، تباهیده و ناتباهیده.  مثبتمعین    متقارن کج،  متقارن،  ،یت یهرم  یمربوطه، فرمها  لیو مسا  یدوخط  یفرمها

 حل مسایل.(  رظور درک بهتر مفاهیم و استفاده دمن ه صالحدید استاد، استفاده از نرم افزارهای مناسب ب 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 یآباد نحس یاکبر محمد یعل مترجم:اونان،  کلیمانویسنده:  ،یجبر خط -1

 نویسندگان: کنت هافمن و ری کنزی؛ مترجم: جمشید فرشیدی جبرخطی،  -2

 جبرخطی، نویسندگان: جین هو کواک و سانگ پیو هونگ؛ مترجمین: دکتر محمد رضا درفشه و دکتر نگار شهنی کرمزاده -3

 ی طرخوزان نیمحمد حس : مترجم:سرژالنگنویسنده:  ،یرخطجب -4

 

  

 جبر خطی عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Linear Algebra عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی ماتریس ها و جبر خطی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

معرفی پیوساتگی و سااختارهای وابساته به آن. ایجاد شاهود فکری در توابع پیوساته. آماده کردن دانشاجو جهت اخذ دروس پیشارفته در   

 های ریاضیکلیه زمینه

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

ه طور معادل اصول موضوع مقدمه و تعریف های اولیه: تعریف های مختلف توپولوژی با استفاده از اصول موضوع مجموعه های باز )یا ب

پاد گسسته،   متناهی، گسسته،  با توپولوژی های  از فضا  مثال های مختلف  بسته(، چسبندگی و عملگر کوراتوفسکی،  مجموعه های 

متریک، ترتیبی، تعریف همسایگی یک نقطه، نقطه ی درونی، نقطه ی چسبیده، نقطه ی مرزی، بستار مجموعه و زیر مجموعه ی چگال، 

 )هاسدرف(؛  2Tو    0T    ،1Tرپایه توپولوژی، پایه در یک نقطه، فضاهای تفکیک پذیر، شمارای نوع اول و نوع دوم،  فضاهای  پایه و زی

نقطه، تابع پیوسته، نگاشت باز، نگاشت بسته، زیرفضاها،  تابع های پیوسته و ساختن فضاهای توپولوژیک جدید: پیوستگی تابع در یک 

فضاهای حاصل جمعی و حاصل ضربی، نشاننده و همسان ریختی، نگاشت و فضای خارج قسمتی، توپولوژی های قوی و ضعیف؛  

لفه ی همبندی همبندی: فشردگی، فضاهای فشرده با توپولوژی ترتیبی، همبندی راهی و مولفه ی همبندی راهی، همبندی موضعی و مو

موضعی راهی؛ اصول جدا سازی: فضای منظم، فضای نرمال، لم اوریسن؛ پاالیه ها و تورها: تورها، پاالهیه ها، اثبات قضیه یر زیر پایه 

گرو کن؛  پر  فضا  خم  ثر،  ی  قضیه  پذیری،  متریک  قضایای  متریک:  فضاهای  توپولوژی  تیخونف؛  ی  قضیه  و  الکساندر  های    هی 

توپولوژیک رت وقت(: گروه توپولوژیک، زیر گروه و گروه خارج قسمتی آن، عمل گروه توپولوژیک بر فضای  توپولوژیک )در صو

 های توپولوژیک ماتریسی.   شکف، کاکوتائی درباره متریک پذیری گروه های توپولوژیک، روو فضای همگن، قضیه بیر

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

مانکرز، ترجمه یحیی تابش، ابراهیم صااالحی، جوادیلی، نادر وکیل، مرکز نشاار  توپولوژی. نخسااتین درساانوشااته جیمز ر.   -1

 دانشگاهی

2- Bourbaki, Nicolas Elements of mathematics. General topology. Part 1. Hermann, Paris;  

a. Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont. 1966  

3- Bourbaki, Nicolas Elements of mathematics. General topology. Part 2. Hermann, Paris; 

Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont. 1966 

4- Hu, Sze-tsen Elements of general topology. Holden-Day, Inc., San Francisco, Calif.-

London-Amsterdam 1964 

5- Willard, Stephen General topology. Reprint of the 1970 original [Addison-Wesley, 

Reading, MA; MR0264581]. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 2004 

6- Munkres, James R. Topology: a first course. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 

1975 

  

 توپولوژی عمومی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد General Topology درس به انگلیسی:عنوان  

 نظری  پایه  آنالیز ریاضی مبانی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 4 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش  
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 هدف کلی: 

بر فضای    گیرند و امکان انجام محاسبات مشتق و انتگرال هدف در این درس، خواص سراسری اشکال و اجسام هندسی مورد بررسی قرار می  

مورد بررسی بودند، چون  شود. در توپولوژی از تمام خواص آنالیز ریاضی حداکثر تا حد پیوستگی  یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی ایجاد می

شود و  این کمبود تکمیل می  2اند. هندسه دیفرانسیل و بیشتر از آن در هندسه دیفرانسیل  مختصات در فضای توپولوژی بطور کلی تعریف نشده 

انتگرال امکان ابعاد یک، دو، سه و بیشتر انجام تمام محاسبات مشتق و  مفاهیم مقدماتی شود. در این درس  پذیر میدر یک فضای هندسی در 

کند. منیفلدها در  اند. و این، فهم مفهوم منیفلدها در حالت کلی را آسان میها مورد مطالعهمنیفلدها، مخصوصاً منیفلدهای دوبعدی یعنی رویه

 درس الزامی کارشناسی ارشد رشته هندسه و توپولوژی است. قسمتی ازحالت کلی 

 ها:  پ( مباحث یا سرفصل

ک، خواص  یودزئن، نگاشت نمایی . مختصات قطبی ژآو کاربرد های    بونه-قضیه گاوس؛  ودزیک هائنگاشت همدیس، انتقال موازی، ژطولپاها.  

؛ آشنایی صلب بودن کره، رویه های کاملراس،    4قضیه  هندسه دیفرانسیل سراسری،  ؛  ودزیک ها، همسایگی های محدب، اثبات قضایای بنیادیئژ

مثلث    ,مثلث بندی دلونی  ,بعدی  -2آشنایی با مثلث بندی ساختاری روی دامنه های  گسسته سازی خم ها و رویه ها:    با انواع روش های هندسی

فرم  د،  مشتق گیری همور،  : محاسبه انحنا در حالت گسسته؛ هندسه دیفرانسیل خم ها و رویه ها در حالت گسستهبندی از طریق پوش های دایره ای

تغییر شکل  ،  تغییر شکل رویه ها در حالت گسسته،محاسبات باال در حالت گسسته  -انتگرال گیری  ,اندازه و فرم حجمی  ,میدان های برداری  ,ها

و تحلیل بهتر موضوعات و نیز انجام محاسبات الزم درهندسه     ؛ استفاده از نرم افزار میپل )یا متمتیکا( به منظور تجسمهمدیس در رویه های گسسته

 یفرانسیل به کمک نرم افزار ) این بخش اختیاری است(. د

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
1. M. Abate, F. Tovena, Curves and surfaces, Springer, Milan, 2012. 

2. M.P. do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Dover publication INC. New York 2016. 

3. T. Banchoff, S. Thomas, Differential geometry of curves and surfaces. Second edition. CRC Press, Boca 

Raton, FL, 2016. 

4. C. Bär, Elementary differential geometry, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.  

5. W. Klingenberg, A course in differential geometry, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 51. Springer-

Verlag, New York-Heidelberg, 1978.  

6. B. O'Neill, Elementary differential geometry. Revised second edition. Elsevier/Academic Press, 

Amsterdam, 2006. 

7. A. Pressley, Elementary differential geometry. Second edition. Springer Undergraduate Mathematics 

Series. Springer-Verlag London, Ltd., London, 2010. 

8. T. Shifrin, Differential Geometry, A First Course in Curves and Surfaces; Preliminary Version Summer, 

2016 . 

9. K. Tapp, Differential geometry of curves and surfaces, Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 

2016.  

10. M. Umehara, K. Yamada, Differential geometry of curves and surfaces, World Scientific Publishing Co. 

Pte. Ltd., Hackensack, NJ, 2017. 

11.  V. Rovenski, Geometry of curves and surfaces with MAPLE, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, 

MA, 2000. 

12. Anil N. Hirani, Discrete Exterior Calculus, PhD Thesis, California Institute of Technology, 2004. 

13.  Bezdek, Károly , Classical Topics in Discrete Geometry, Springer, 2010. 

14.  Zeng, Wei, Gu, Xianfeng David, Ricci Flow for Shape Analysis and Surface Registration, 2014. 

 1 هندسه دیفرانسیل : عنوان درس به فارسی

 نوع درس و واحد Differential Geometry I عنوان درس به انگلیسی:

و توپولوژی   بانی هندسه دیفرانسیلم نیاز:دروس پیش 

 عمومی  

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 
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 هدف کلی: 

درک  یی توانا؛  دهدی که درس پرورش م  یی های ستگیو شا ها ییتوانا؛ آن ی و کاربردها ی مشتقات جزئ  با  لی فرانسی با معادالت د یی آشنا

 ی جزئ  مشتقات مسائل با استفاده از معادالت با یمدلساز ییو توانا یو مشتقات جزئ ل ی فرانسی و حل مسائل معادالت د

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

توسط    یک یزی ف  از مسائل  یبرخ  یمدلساز  یچگونگ   ،یبا مشتقات جزئ  لی فرانسینمادها، منشأ ظهور معادالت د  یو معرف  هیاول  فیتعار

د  ل ی قب   ن یا معادالت  برا  یروشهایل؛  فرانسی از  و الگرانژ  د  یمشخصه  معادالت  مشتقات جزئ  ل ی فرانسیحل  روشها  یبا  اول،    یمرتبه 

مرتبه دوم، منشأ ظهور و   یبا مشتقات جزئ  لی فرانسید  معادالت؛  مرتبه اول  یحل معادالت خط  یبرا  یو ژاکوب   یشارپی؛  مشخصه کوش 

  به  یضو یو ب  یسهمو  ،یمعادالت از نوع هذلولو  لیتبدصورت های نرمال؛    ر،ی ثابت و متغ  بیمعادالت مرتبه دوم با ضرا  یبند  طبقه

موج: روش مشخصه و حل به روش    معادله؛  هیفور  التی دوگانه، تبد  هیو فور  هی فور  یهایبر سر  یمرور؛  و حل آنها  یصورت کانون 

 ی معادله الپالس و پواسن، معادله الپالس و مسائل مقدار مرز  لی : تشکلی معادله پتانس؛  در حاالت مختلف  یریداالمبر، روش جدا پذ

  کله یریو د  یمسئله برون  ره،یدا  کی  یبرا  کلهیرید  یمسئله درون  ،یکرو  و  یاه  استوان   یها  دستگاه  ل،ی مستط   متناظر با آن و حل در داخل

درون  ره، یدا  کی  یبرا برون  ره،یدا  کی  یبرا  ومن ی ن  یمسئله  تبد؛  رهیدا  کی  یبرا  ومن ی ن  یمسئله  تبدیانتگرال   التیروش   ل ی: روش 

در    یی رسانش گرما  ی(نوس یو کس  ینوس ی س   ،یینما)   ه یفور  لی. روش تبدیک ی ارتعاشات مکان   خط،  می ن  کی  یالپالس، معادله گرما رو

رو معادله گرما  نامتناه  یجامدات،  رو  ،یخط  در    انیجر  ،ینامتناه  مهی ن  خطی  معادله گرما  ارتعاشات    ،ینامتناه  لی مستط  کیگرما 

 ی. نامتناه غه ی صفحه و در ت  م ی ندر   لی پتانس ه یکشسان، نظر ری ت کی ی عرض ارتعاشات  ،یخط نامتناه ک ی یمعادله موج رو ،یک ی مکان

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 1389 ف،یشر  یدانشگاه صنعت   ، یبا مشتقات جزئ لی فرانسیمعادالت د ،یم. فتوح  ،یم. حصارک  .1

 1373 ن،یپرو ،یمقدمات یو معادالت با مشتقات جزئ لیفرانسیز. افشار نژاد، معادالت د  .2

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

4. R. Haberman, Elements of Applied Partial Differential Equations, 1983. 
5. J.N. Sharma, K. Singh, Partial Differential Equations for Engineers and Scientists, 2000. 

  

 جزییبا مشتقات معادالت دیفرانسیل  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Partial Differential Equations عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  معادالت دیفرانسیل و مبانی آنالیز ریاضی نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

با    آنها  که حالت  شودیگفته م  ییهادستگاه  به    ،یت یریو مد  اجتماعی  –  یو در حل مسائل صنعت   اتیاضیدر ر  یکینامید  یهادستگاه  

. منشأ  کندی  م  فی را به زمان توص   یهندس   یفضا   کیاز    ینقاط   یتابع نحوه وابستگ  کیدر آن    گر،ی د  عبارت  . بهکند  ی م  ریی زمان تغ

  ی و اساس   عی وس  یکارها  از  یک ی نامی د  یهامربوط به دستگاه   میمفاه  شیدای . پگرددیبرم  یوتونی ن  کیبه مکان   یکینامید  دستگاهمفهوم  

  یو بررس  یساز  مدل  یبرا  یروش ی  ک ینامید  دستگاه های  هیشروع شد. نظر  ش ی قرن پ  کیحدود    یاجرام آسمان  کی پوانکاره درباره مکان

  یک ینامی د  دستگاه های  هیاول  م یبا مفاه  ییآشناهدف اصلی این درس،    حل مناسب است.  کردن راه  دایپ  تیو درنها  دستگاه  کیعوامل  

 است.  آشوب هیو نظر

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

ثابت، مدار   نقطهشامل مدار،    ی مقدمات  می و مفاه   فیتعار  ت،ی شامل مدل جمع  ی کینامید  یدستگاه هااز    یی : مثالهاهیاول  م یو مفاه  فیتعار

: نقاط ثابت یبعد  -1  یدر نگاشتها  یداریپا  ، نقاط ناسرگردان.(یآلفا و امگا حد)  یحد  یها  و تکرار، مجموعه  ینمودار پلکان   ،یتناوب

  ،ینیو انشعاب: انشعابات گره ز  یشارکوفسک  هیقض؛  جاذبه  دامنه  ،یمشتق شوارتز  دار،یو ناپا  داریپا  ،یهذلولو  ری و غ  یهذلولو یو تناوب

  هی، قض3با دوره تناوب    ی آشوب، نقاط تناوب  ی سو  به   یتناوب راه   یسازدوره تناوب، مضاعف    یچنگال، مضاعف ساز  ،یداریتبادل پا

حساس بودن   ک،یمجموعه کانتور و آشوب، معادل بودن توپولوژ  ن، ینماد  کی نامی: د1در بعد    آشوب؛  و معکوس آن  یشارکوفسک 

 ی ایقضا   ،ینقاط ثابت و تناوب   یداریفاز، پا  ینما  ،یخط   ی: دستگاههایبعد   2  یدر نگاشتها  یداریپا؛  اپانفی ل  ی و نما  هیاولشرط    نسبت به 

 .(بدون اثبات) داریپا فلدیمن  وگرابمن -هارتمن 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 1393رییسی، سیستم های دینامیکی و نظریه معادالت دیفرانسیل، دانشگاه شاهد،  .1

 1392م. فاتحی نیا، مبانی سیستم های دینامیکی و نظریه آشوب، دانشگاه یزد،  .2

دانشگاه  ر. ا. دوینی، نخستین درس در سیستم های دینامیکی آشوبناک: نظریه و آزمایش، ترجمه منیره اکبری و مریم ربیعی،   .3

 1391الزهرا، 

4.  nd2C. Robinson, An introduction to Dynamical systems: Continuous and Discrete, 

Edition, American Mathematical Society, 2012. 
  

 های دینامیکی دستگاه مبانی  عنوان درس به فارسی: 

 Foundation of Dynamical عنوان درس به انگلیسی:

Systems 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  و آنالیز ریاضی معادالت دیفرانسیل نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش  
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 هدف کلی: 

و ... ( جهات انجاام   MATLAB  ،MAPLE  ،MATHEMATICAآشاااناایی باا یاک یاا چناد نرم افزار ریااضااای )ماانناد  

 سازی و خطاهای محاسباتی در نرم افزارهای ریاضی.محاسبات و برنامه

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

ها در آن و بررسای خطاها، برنامه ساازی در نرم افزار فوق، رسام نمودارهای  آشانایی با محیط یک یا چند نرم افزار ریاضای، انواع داده

گیری عاددی، یاابی، انتگرالهاا، درونایهاا، حال دساااتگااه معاادالت خطی، چناد جملاهدو بعادی و ساااه بعادی، عملیاات روی مااتریس 

فوریه و تبدیل الپالس و تعدادی دیگر از مباحث جدید ریاضای )در صاورت وجود وقت(. آشانایی با یک معادالت دیفرانسایل، تبدیل  

 )در صورت وجود وقت( LATEXنرم افزار جهت تحریر متن ریاضی، مانند 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 نویسنده: علیرضا محمدی Simulinkو   MATLABراهنمای جامع  .1

 ترجمه و تالیف: مجید ضیائی  MAPLEمرجع کامل  .2

 نویسنده: عبدالرحمن حیدری  MATLABپردازش تصویر در   .3

 اندرو، السدر ترجمه: آرش رحمانی زاده و موسی سالمینویسنده: مک  MATLABپردازش تصاویر رقومی با استفاده از  .4

5. Applied Numerical Methods with MATLAB, by Steven C. Chapra 
 

 

 

 
  

 نرم افزارهای ریاضی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Mathematical Software عنوان درس به انگلیسی:

و ریاضیات   مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  نیاز:دروس پیش 

 2عمومی 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 ؛الگوریتم   های طراحیروشها و آشنایی مقدماتی با ی زمانی الگوریتم، تحلیل مرتبههاساختمان داده با انواعآشنایی دانشجویان  

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

ها،  ی، آرایهمقدمات  ی اداده  یهاساختمان  ی معرف، توابع بازگشتی؛    هاتمیالگور  یزمان و حافظه  ی دگی چیپها،  های تحلیل  الگوریتمروش

، درخت دودویی، تبدیل مربوطه  ش ی مای پ  یهاتمی ها و الگوردرخت؛  وابسته به آنها   یهاتمیالگور  و و صف  پشته  ،یوندی پ  ستی لها،  رشته

گرافنگارش هم؛  به  عبارات  مختلف  و  های  جست  یتمها یالگورها  به  گرافمربوط  در  مرتبهسازمرتب؛  وجو  و  آنها،  ی  زمانی  ی 

گرد، جستجوی  های اصلی طراحی الگوریتم، روش عقبسازی ادغام؛ مقدمات روشسازی سریع، مرتبسازی حبابی، مرتبمرتب

 ها ریزی پویا؛ روشهای درهم سازی، جستجو و تطابق رشتهیصانه، برنامهحر

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 1398، انتشارات فاطمی، چاپ هشتم، ها  تمی الگور یاده ساختارها و مبانی، دمحمد قدس .1

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

Edition, MIT Press, 2009. 

3. A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Data Structures and Algorithms, Addison-Wesley 

Series in Computer Science and Information Processing, 1983. 

4. U. Manber, Introduction to Algorithms: A Creative Approach, Addison-Wesley 

Longman Publishing Co. Inc., 1989. 
 

  

 ساختمان داده ها و الگوریتمها به فارسی: عنوان درس 

 نوع درس و واحد Data Structures and Algorithms عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی  سازی پیشرفته برنامه نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه پایانرساله /  48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

ابن معادالت دارای حل تحلیلی سازی می  مدل  دیفرانسیل  معادالت  توسط  فیزیکی   های  پدید  از  بسیاری از  شوند حل دسته خاصی 

  حل برای) متعددی تقریبی  های روش  با درس ای، گذراندن از پس  دانشجو هستند. لذا حل عددی معادالت دیفرانسیل ضرورت دارد 

 نماید می کسب  را  آنها از هاستفاد توانایی و ی گردیدم آشنا جزئی  مشتقات با معادالت دیفرانسیل و معمولی دیفرانسیل  معادالت

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

مراتب   کوتا-رانگ  تیلور، اویلر،  مانند روشهای تک گامی صریح    اولیه  شرایط  با  اول  ی  دیفرانسیل معمولی مرتبه  معادالت  عددی  حل

اولیه    شرایط  با  اول  ی  مرتبه  دیفرانسیل  معادالت  دستگاه  آدامز، بشفورت ؛ حل عددی  های چند گامی صریح  روش  دوم تا چهارم،

  های پرتابی، مرزی با روش شرایط دیفرانسیل مرتبه دو با معادالت عددی حل  کوتا مراتب دوم تا چهارم؛ -باروش های اویلر و رانگ

  روش   هذلولوی،  معادالت  سهموی،  معادالت  معادالت بیضوی،  جزئی  مشتقات   با  دیفرانسیل  معادالت  عددی  حل  متناهی؛    تفاضل  روش

 سازگاری. همگرایی،  پایداری، ،نیکلسون ضمنی کرانک و روش  متناهی صریح اشمیت تفاضل های

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

  عالم   اکبر  علی:  ، مترجمین  Richard L. Brdon, J. Doglas Fires, Albert C. Reinolds نویسندگان  آنالیز عددی   .1

 امیدوار رضا محمد و بابلیان اسماعیل ، زاده

2. M.  K. Jainو Numerical Solution of Differential Equations. New Age International 

Publishers, Fourth Edition, 2018. 

  

 حل عددی معادالت دیفرانسیل  عنوان درس به فارسی: 

 Numerical Solution of عنوان درس به انگلیسی:

Differential Equations 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  عادالت دیفرانسیل م نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

آشنایی با مسایل کنترل و حسابان تغییرات، یادگیری مدل سازی مسایل کنترل و حسابان تغییرات، درک و حل مسایل کنترل، کنترل 

 بهینه و حسابان تغییرات.

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

حسابان تغییرات و کاربردهای آن، آشنایی با نظریه کنترل خطی و غیر خطی ) فقط فرمهای درجه دوم(، کنترل پذیری، مقدمه ای بر  

الگرانژ، معادالت هامیلتونین و بلمن، کنترل -مشاهده پذیری و پایداری سیستم های خطی، مقدمه ای بر کنترل بهینه، معادالت اویلر

 برنامه ریزی پویای پیوسته و گسسته  و کاربردهای آن در حل مسایل کنترل بهینه  بهینه حداقل زمان و کنترل بنگ بنگ،

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

  .1394مشهد،  یدانشگاه فردوس ،ی فراه  یترجمه محمدهاد رات،یی و حساب تغ  نه یکنترل به  چ،ی ا. پن   .1

ا. گراهام، مقدمهد .2 برقز،  به  هیبر نظر  یا .  ن   ادی کام  انیدی وح  یترجمه عل  نه،یکنترل و کنترل  ابوالقاسم بزرگ  دانشگاه    ا،ی و 

 . 1372مشهد،  یفردوس

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

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

Woodhead Publishing, 2004. 

 

  

 تغییرات مبانی کنترل و حساب عنوان درس به فارسی: 

 Foundations of  Control and عنوان درس به انگلیسی:

Calculus of Variations 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  معادالت دیفرانسیل  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز 
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 هدف کلی: 

دانشجویانی که قصد ادامه  آشنایی دانشجوبان با مفاهیم پیشرفته تر نظریه گروه ها و آشنایی با نظریه مدول ها. این درس بویژه برای  

   تحصیل در رشته ریاضی و کاربردها را دارند مفید است.

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

ی با تولید متناهی )متناهی  آبل  یآزاد، گروهها  یآبل  یها  آزاد، گروه  یها  ها، گروه گروه  می ضرب و حاصل جمع مستق گروهها: حاصل 

 هولدر، -در رده بندی گروه های ساده، سری های ترکیبی، قضیه ژردن   آن   یو کاربردها  لوی س   یایقضا  ،ت ی ماش  –کرول    هیقضمولد(،  

 گروه های متناهی.  p-ال، نرم یها ی، سرریو حل پذ وچتوانی پگروهها

 . آزاد یهال ، مدویقدق  یها  هلدنبا  ،مدول ها یختیمدول، هم ر ریمدول ها: مدول، ز

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .1382اصفهان،  یشگاه صنعتنانتشارات دا ،یطائر ژنی ب  فی جبر مجرد، تأل یمبان .1

 . 1393. د. هانگرفورد، ت  ،یذاکر ن یعالم زاده و حس اکبری جبر، ترجمه عل  .2

 .1381انتشارات دانشگاه اصفهان،  ، ییاعظم، رضا انشا دی هانگر فورد، ترجمه سع وی. دبلیر، نوشته تب بر ج یامقدمه .3

 .1375انتشارات دانشگاه اصفهان،  ،یحسن آباد یاکبر محمد یعل ف ی جبر مجرد، تأل .4

 امام   انتشارات دانشگاه  ،یحسن آباد  یاکبر محمد  یترجمه محمد رضا رجب زاده مقدم و عل  ن،ی . ان. هرشتایا  فیجبر مجرد، تأل .5

 . 1375رضا، 

 . 1380ی وضانتشارات آستان قدس ر  ،ی، آبادن حس یاکبر محمد یزاد  مقدم و علاساس جبر مجرد، محمد رضا رجب  .6

7. D. S. Dummit and R. M. Foote, Abstract Algebra, 3-th edition, Prentice Hall, 2004. 

  

 2جبر  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Algebra II عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1 جبر نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 دانشجو پس از گذراندن این درس با توابع چند متغیره، مشتق و انتگرال آنها و قضیه استوکس آشنا می شود.

 ها:  پ( مباحث یا سرفصل

تبدیل خطی و خواص آنالیزی آنها، مشاتق توابع چند متغیره، مشاتق پذیری توابع چند متغیره، مشاتق های پاره ای، قضایه تابع معکوس،  

قضاایه تابع ضاامنی، قضاایه رتبه مجموع های باالیی و پایینی توابع چند متغیره، انتگرال توابع چند متغیره، اندازه صاافر و محتوی صاافر، 

نتگرال پذیر، قضااایاه فوبینی، قضااایاه افراز واحد، تغییر متغیر در انتگرال، توابع چناد خطی، تانساااورها، تانساااورهای  توابع چناد متغیره ا

متناوب، عنصار حجم، فضاای مماسای در فضاای اقلیدسای، میدان برداری، فرم های دیفرانسایل، دیفرانسایل فرم های دیفرانسایل، فرم های  

 زنجیرها، مرز زنجیرها، انتگرال فرم روی یک زنجیر، قضیه استوکس و کاربردهای آن  ن،تکی کامل و بسته، لم پوانکاره، مکعب های 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی: 
 .1389اصول آنالیز ریاضی. تالیف والتر رودین، ترجمه علی اکبر عالم زاده، انتشارات علمی و فنی   .1

2. J. Munkres, Analysis on Manifolds, Addoson-Wesley Publishing Company, 1991. 
3. M. Spivak, Calculus on Manifolds, Addoson-Wesley Publishing Company, second Edition,  

2006. 

  

 آنالیز ریاضی  چند متغیره عنوان درس به فارسی: 

 Mathematical Analysis of  Several عنوان درس به انگلیسی:
Variables 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  آنالیز ریاضی نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع 
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 هدف کلی:

سازی پیدا کردن اکسترمم های این توابع هستند.  اکثر پدیده های فیزیکی و مهندسی را می توان با تعریف توابع مدل سازی نمود. مسایل بهینه  

مطالعه    برای به دست آوردن ماکزیمم و مینیمم این توابع احتیاج به تعریف مشتق در روی مجموعه ها داریم. بنا بر تعریف،  منیفلدها به ما اجازه 

بسیاری از گرایش های مهندسی مانند     و    مپیوترعلوم کا  توابع مشتق پذیر روی مجموعه ها ی خاص را می دهد. اخیرا در کارهای تحقیقاتی

و   فیزیک و مهندسی،  مطالب این درس  بر اساس نیاز دانشجویان ریاضی  ها استفاده می شود.مهندسی پزشکی، مکانیک و غیره از مفهوم منیفلد 

 اطالعات مقدماتی  آنها، مطابق با روش های جدید تدوین  گردیده است.

 ها:  پ( مباحث یا سرفصل

اقلیدسی - -nحقیقی. مشتق توابع برداری   متغییره - -nتعاریف حد، پیوستگی و مشتقات جزیی توابع  :  یادآوری توابع چند متغییره در فضای 

فضای  ر با باقیمانده. تعریف تابع همئومورفیسم و دیفئومورفیسم و قضیه تابع معکوس در  وتغییره. قاعده زنجیره ای همسایگی ستاره شکل. قضیه تیلم

اقلیدسی، تعریف مختصات روی یک مجموعه،  تصویر استریو گرافیک. مفاهیمی از توپولوژی عمومی، پیوستگی، هومئومورفیسم، پایه، مفهوم  

بردار مماس در فضای اقلیدسی به عنوان عمل مشتق    : بردار مماس در فضای اقلیدسی و عملگر مشتق؛  منیفلد توپولوژی، فشردگی و پیرا فشردگی

مشتق سویی در فضای اقلیدسی،  جرم های توابع، میدان های برداری، میدان های برداری به عنوان عمل مشتقگیری، دستور الیپ نیتز برای    گیری،

برداری میدان  منیفلدها؛  یک  دیفرانسیل:  حسابان  ساختار  ماکزیمال،   اطلس  مختصاتی،  کارت  دیفرانسیلتعریف  منیفلد  )منیفلد  پذیری،  پذیر 

بعدی، تعریف توابع روی منیفلدها، حد و پیوستگی توابع حقیقی روی منیفلدها، پیوستگی -2(، رویه معمولی به عنوان مثالی از منیفلد  توپولوژیک

ها، مشتق  توابع بین منیفلدها، توابع حقیقی مشتقپذیر روی منیفلدها، مثال هایی از توابع دیفرانسیل پذیر حقیقی روی منیفلدها، منحنی روی منیفلد 

ویی و میدان برداری روی منیفلدها، کروشه لی، فضای مماس بر یک منیفلد، پایه فضای مماس و گزاره مربوطه، قضایایی از حسابان مقدماتی س

فرم دیفرانسیل روی منیفلد دیفرانسیل پذیر، دیفرانسیل کل، فضای دوگان  -1روی منیفلدها، نقطه تکین و قضیه فرما و قضیه رول برای منیفلدها،  

متر ریمان و هندسه  ؛  ماس، تابع مشتق پذیربین دو منیفلد و محاسبه آن، قاعده زنجیره ای و قضیه تابع معکوس برای منیفلدها، قضیه پایداری بعدم

مشتقگیری ریمان: تعریف متر ریمان، ذکر چند مثال از متر ریمانی، منیفلد حاصلضربی، متر حاصلضربی، مشتقگیری همگرد، عالئم کریستوفل،  

 استفاده  با   ریمان انحنای  تانسور تعریف همگرد در طول یک منحنی و تعبیر هندسی آن، قضیه اساسی هندسه ریمانی، ژئودزیک روی منیفلدها.

 ثابت برشی انحنای با  های رویه از مثال چند  برشی، انحنای تعریف ریمان، انحنای تانسور خواص و موضعی شکل .همگرد گیری  مشتق از

 شار تعریف با رابطه در مختصری .اسکالر انحنای تعریف   انیشتن. فضای و ریچی تانسور تعریف مدل، های رویه عنوان به منفی و صفر مثبت

 .جدید هندسه های شاخه از برخی در آن کاربرد و ریچی

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 1993پنجم، ، انتشارات امیرکبیر چاپ 1بهروز بیدآباد، هندسه منیفلد  .1

 . 1400کتاب مبانی هندسه دیفرانسیل موضعی چاپ دوم انتشارات دانشگاه امیرکبیر بهروز بیدآباد،  .2

 .nRمرتضی میرمحمدرضایی، بهزاد نجفی، حساب دیفرانسیل و انتگرال روی   .3

4. Tu, L. W. An Introduction to Manifolds, Second edition (Universitext) Spriger, 2012. 

5. Spivak, M. Calculus on Manifolds, second Edition,  2006. 

6. Lee, J. Introduction to smooth manifolds, Springer 2012. 

 

 2 هندسه دیفرانسیل عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Differential Geometry II عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  و آنالیز ریاضی 1دیفرانسیلهندسه  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 
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 هدف کلی: 

 :باشد آموخته را رزی میدرس مفاه انیدر پا که  یبطور باشدی آن م یآشوب و کاربردها  هیدانشجو به نظر یی درس آشنا ینهدف از ا

  ییکه در آن پارامترها   باشدیم  لی فرانسی دستگا معادالت د  کی  ستم ی منظور از س   نجایآن در ا  یو تفاوتها  یرخط ی و غ   یخط   یستمهای س

ی  در تمام فضا  ا یبت و  ثانقطه    کی  یگ یدر همسا  ی رخطی و غ  یخط   یستمها ی و انشعاب در س  یداریناپا ، یداریپا؛  وجود داشته باشند  زی ن

کمک ه  ب  ایپو  ستمی س  کیاز وجود آشوب در    نانی و اطم  ییشناسا؛  ایپو  یستمها ی بوجود آمدن آشوب در س  طیو شرا  یچگونگ؛  فیتعر

انداز ها   ،یمهندس  ، یکیزی ف   یدستگاه هاکاربرد آشوب در  ی؛  و آنتروپ  اپونوفلی  یهاتوان   مختلف شناخت آشوب، مثل  یمحاسبه 

  ل ی در درک و تحل  Maple, MATLAB, Mathematica  مثل  ،ی اانهیمختلتف را  یاستفاد از نرم افزارهای؛  و اجتماع   یپزشک

 . موارد فوق شتری ب

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

  یخط  یایپو  ی هادستگاه در    میو مفاه  فیتعار؛   ریجداپذ  ری و غ  ریجداپذ  ی خط کالسیکمعادالت   هاز حل دستگا  یمختصر  یادآوری

مدل از  کیکمک ه ب هلی او ریدر برابر مقاد یخط  ری غ ستمی س  تی حساس؛  انشعاب هیو نظر نکاریفاز، برش پو یاز جمله، فضا یرخطی و غ

ب  ییشناسا  کی جستل گسسته مثل نگاشت    دستگاه   کیدر    3  موردمختلف؛    همانند مدل آونگ در حاالت  ایپو  یستمهای س ه  آشوب 

جوابها در    ی تناوب  ی دور ها  شدن  برابر  و دو   ی کسر  ی بعدها  ،یآنتروپ  اپونوف، لی   ی هاشناخته شد تا کنون، مثل توان   یهاکمک مشخصه 

  ی و پزشک یی ای می ش  یهاواکنش  زر،لی  ،یدر مهندس  یآشوب یهادستگاه از  ییهانمونه؛ ایپو دستگاه

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

  ،یح لصا  بهرام  و  یارجائغالمحسین  ترجمه: دکتر    وبیگو  ی ری ج  کرویب  یگوریگر  سندگانی نو  یآشوب  کی نامیبر د  یا  باچهید .1

 راز ی ش  هانتشارات دانشگا

Edward Ott, Chaos in Dynamical Systems, Cambidge University Press, Cambridge, 2002. 

  

 مقدمه ای بر نظریه آشوب عنوان درس به فارسی: 

 واحدنوع درس و  Introduction to Chaos Theory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  های دینامیکی دستگاه مبانی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 . ناز آهایی و کاربرد  هاای از آنالیز فوریه و نظریه موجکبا مفاهیم پایه  آشنایی

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

حبر خطی و فضاهای هیلبرت: یادآوری فضاهای برداری و خواص آن، ضرب داخلی و تعامد، عملگرهای خطی و خود الحاق روی 

سری فوریه: دیدگاه های تاریخی،  فضای ضرب داخلی، فضاهای هیلبرت، دنباله ها و سری ها در فضای هیلبرت، پایه های متعامد؛  

ریه و قضایای همگرایی، همگرایی در نقاط پیوستگی و ناپیوستگی، همگرایی یکنواخت و تحلیل سیگنال و مثال های متنوع، سری فو

همگرایی در میانگین؛ تبدیل فوریه : تبدیل فوریه و معکوس آن، ویژگی های تبدیل فوریه، تبدیل فوریه در فضاهای اقلیدسی، تبدیل 

؛ موجک ها:  تبدیل فوریه سریع و کاربردهای آنته، پایه فوریه،  گسس  تبدیل فوریه :  تبدیل فوریه گسسته؛  فوریه پیچش، فرمول پالنچرل

 موجک هار، موجک موجکی، گسسته های تبدیل ساز، پایه های موجکی، ریز چند آناییز هار، گسسته  تبدیل هار، های سیستم

 دبشیز، کاربردهایی از آنالیز موجکی شامل پردازش تصویر و ... .

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
1. Michael W. Frazier, An Introduction to Wavelets through Linear Algebra, Springer 

Undergraduate Texts in Mathematics, 1999. 

2. Barbara Burke Hubbard, The World According to Wavelets: The Story of a Mathematical 

Technique in the Making, 2nd Edition, A K Peters/CRC Press, 1998. 

3. D. F. J. Narcowich, A. Boggess, A First Course in Wavelets with Fourier Analysis, 2nd 

edition, John Wiely & Sons, 2009.  

4. F. P. J. Van Fleet, Discrete Wavelet Transfroms − An Elementary Approach with 

Applications, 2nd edition, John Wiely & Sons, 2019.  

 

 

   

 هامبانی آنالیز فوریه و موجک عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to Fourier and عنوان درس به انگلیسی:

Wavelet Analysis 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ها و جبرخطی ماتریسآنالیز ریاضی و مبانی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 بر نظریه اندازه و مفاهیم اصلی آن و همچنین ارائه برخی کاربردهای این نظریه است.هدف این درس ارائه مقدمه ای  

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

هاای منااساااب از جملاه انادازه احتماال، انادازه لباگ روی اعاداد حقیقی(، انتگرال پاذیری )توابع انادازه   انادازه )تعریف انادازه، ارائاه مثاال

  2Lپذیر، توابع سااده، انتگرال پذیری و انتگرال لبگ، رابطه با انتگرال ریمان، قضاایای همگرایی با تاکید بر کاربردها(، فضاای هیلبرت  

و خواص توپولوژیک آن، و ارائه کاربردها )با نظر اساتاد((، اندازه حاصالضارب  با تاکید بر فضاای حاصال ضارب     2L)تعریف فضاای  

 )تعریف و ارائه خواص مهم اولیه با ارائه کاربردها )با نظر استاد( مثال احتمال شرطی و نظایر آن(

 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 اصول آنالیز ریاضی، نوشته رودین. ترجمه علی اکبر عالم زاده -1

2- H. L. Royden, Real analysis 3rd ed, 1988 

3- C. D. Aliprantis, Principles of Real Analysis, Third Edition, 1998 

4- K. Stromberg: Introduction to classical real analysis, Wadsworth International, 1981 

5- G. B. Folland: Real Analysis: Modern Techniques and their Applications, John Wiley & 

Sons, 1999 

 

  

 مقدمه ای بر نظریه اندازه و کاربردها  عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to Measure Theory عنوان درس به انگلیسی:

and Applications 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  آنالیز ریاضی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 آشنايی دانشجو با  متغير های تصادفی پيوسته و گسسته، توابع چگالی مهم 

 توانمندی و مهارت دربه کارگيری  مباحث نظری احتمال در دروس ديگر اهداف ویژه: 

 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

امید ریاضی و گشتاورها: امید   احتمال و تابع چگالی.متغیر تصادفی، تابع توزیع، متغیرهای تصادفی گسسته، متغیرهای تصادفی پیوسته، تابع جرم   

ریاضی، امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی. خواص و کاربردهای امید ریاضی، میانه و مد یک توزیع، واریانس و معیارهای پراکندگی 

ای، هندسی .فوق هندسی، دو  رنولی، دو جملهدیگر، تقارن و چولگی، گشتاورهای یک متغیر تصادفی، توزیع های استاندارد گسسته و پیوسته: ب

های  جمله ای منفی، پواسون، یکنواخت گسسته، یکنواخت نمایی، گاما و کای دو، نرمال، بتا، کوشی، لوجستیک، وایبل، پاراتو و سایر توزیع

توزیع   ییر شکل،  قضیه یکتایی )بدون اثبات(.  استاندارد، تبدیل یک متغیر تصادفی: تابع مولد احتمال، تابع مولد گشتاور، تبدیل الپالس، تابع تغ

سن تابعی از یک متغیر تصادفی، تولید اعداد تصادفی از یک متغیر تصادفی، توزیع تغییر شکل یافته، تقریب ها: تقریب توزیع دوجمله ای و پوا

 بوسیله توزیع نرمال.

 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 

 . فیشر  یدانشگاه صنعت یسوم، انتشارات علم شیرایا. ا.، و  ا،یاحتمال، ترجمه شاهکار، غ. ح. و برزگ ن یمبان(. 1390). قهرمانی، س. 1

(. نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی با مقدمه ای بر ریاضیات مالی، ترجمه: میامئی ا. و  1389). ایت سهیله، فرید و چانگ، کای الی.  2

 وحیدی اصل، م. ق.، مرکز نشر دانشگاهی. 

 ، اصفهان.  مبانی احتمال، ترجمه پارسیان، ا.  همدانی، ع.، ویرایش هشتم، انتشارات شیخ بهایی (. 1389) .راس، ش.3

انتشارات   ، های توزیع با احتمال و نظریه ییآشنا(. 1393، ع. )کرمانی، س. ن و کرمانی، س.م، صدوقیا.،  ، ، پارسیانع.  ،رهانی حقیقی. ب4

 پارسیان. 

 .  (. مقدمه ای بر احتمال و آمارریاضی، ترجمه: آذرنوش، ح. و بزرگنیا، ا.، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد1390. بین، لی و انگلهارد، م. )5

 

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

2.  J. K. Blitzstein and J. Hwang, Introduction to Probability, 2nd Edition, Chapman and Hall/CRC, 2019.  

3. K. Baclawski, Introduction to Probability, Chapman and Hall/CRC, 2008. 

4. G. J. Kerns, Introduction to Probability and Statistics using R. Lulu. Com, 2018. 

 
 

 1احتمال عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Probability1 عنوان درس به انگلیسی:

آمار و احتمال مقدماتی و  ریاضی  نیاز:دروس پیش 

 1عمومی 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

  .هاآن  کاربرد و نظری   دگاه ید ازیی دانشجو با مفهوم فرایندهای تصادفی آشنا

   آنها   و محاسباتی      یساز ه ی شب و روشهای   تصادفی  یندهاایانواع فر صیو تشخ ییشناسا  توانمندی و مهارت در اهداف ویژه: 

 
 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

 با ی هاع یتوز  تصادفی،   فرایند  یاهیپا مفاهیم مروری بر توابع مولد  و مجموع تعداد تصادفی از متغیر های تصادفی، تعاریف وبخش نظری:   

برنولی ویژگی مستقل، نموهای  با ی همگن،نموها با ایستایی، متناهی، بعد فرآیندهای  فرایندهاآن  یهایژگیو و یادوجمله و مارکوفی،   ، 

 آن،   یهایژگیو فرآیند پواسون، معرفی پواسن، فرآیند ،   بازیکن ورشکستگی مسئله و یهایژگیو :تصادفی برداری فرآیند گام  .شمارشی

 یکنواخت و بتا، هندسی، ی، ادوجمله  توزیع نمائی، با  ارتباط  ، شده شروع  دوباره  پواسون  فرآیند  ی رخداد، هازمان توزیع  پواسون، فرآیند  تجزیه

 نظریه و تجدید نظریه در کاربردی و پواسون مرکب فرآیند یکنواخت،   توزیع ترتیبی یهاآماره  با و ارتباط ورود بین یهازمان شرطی توزیع

 یک انتقال ماتریس انتقال،  تابع:  مارکف زنجیرهای مرگ. و زاد فرآیندهای  بر آن، مروری  یهایژگیو و  ناهمگن پواسون  فرآیند ریسک،

 ریناپذل یتحو زنجیرهای مکان، فضای تجزیه توزیع توأم، مطلق، احتماالت اولیه، توزیع کولموگرو،    -چپمن معادله ی،اچندمرحله و یامرحله

 وضعیت یک از مالقات دفعات متوسط تعداد پوچ، بازگشتی و مثبت بازگشتی یهات یوضع بازگشتی، و گذرا  یهات یوضع آرگودیک، و

 ماتریس روشهای محاسبه؛  برآورد و ایستا یهاع یتوز خواص  ایستا،  یهاعیتوزجذب،   ی هااحتمال گذر، ی هازمان اولین  متوسط  بازگشتی،  

 انتقال 

محاسباتی  شاملبخش   :  ( شده  تدریس  تصادفی  فرایندهای  محاسباتی  روشهای  و  سازی  برداری شبیه  گام  فرایند  برنولی،   فرایند شمارشی 

  با استفاده از نرم افزار. MCMCفرایند های پواسون، زنجیر های مارکوف، مقدمه ای بر روشهای  -تصادفی

 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 

ابوالقاسم بزرگ نيا. انتشارات دانشگاه فردوسی  ) ترجمه. محمد امينی و 1396). مقدمه ای بر فرايندهای تصادفی(2010جونز و اشميت (.1

 .مشهد

   ، ترجمه: موسوی، س. ن.، انتشارات دانشگاه اراک.R). مقدمه ای بر فرايندهای تصادفی با 1398(  رابرت پی.. دوبرو، 2

1. P. W. Jones, P. Smith, Stochastic Processes: An Introduction, 2nd Ed., CRC Press, 2018.  

2. R. Durrett. Essentials of Stochastic Processes. Third Edition, Springer, 2016.  

3. P. Robert Dobrow, Introduction to Stochastic Processes with R. John Wiley, 2016. 

4. N. Bhat, K. Miller, Elements of Applied Stochastic Processes, 3rd Ed., John Wiley, 2002. 

5. P. M. Bremaud, Markov Chains, Gibbs fields, Monte Carlo Simulation and Queues, Springer, 1999. 

6. O. Korosteleva, Stochastic Processes with R: An Introduction. CRC Press, 2022. 

 
 

 فرایند های تصادفی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Stochastic Processes عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  2و  ریاضی عمومی   1احتمال  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

آشانایی دانشاجو با منطق ریاضای و مقدمات نظریه مجموعه ها و کساب توانایی در توصایف و درساتی یابی دساتگاه های ریاضای یا 

 کامپیوتری به کمک ابزارهای صوری ارائه شده در درس.سیستم های  

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

آشانایی با منطق: آشانایی با منطق گزاره ای، زبان منطق گزاره ای، قواعد اساتنتاج طبیعی، معناشاناسای، قضایه صاحت و تمامیت، رمم 

، آشاانایی با زبان منطق محموالت، زبان منطق محموالت، قواعد اسااتنتاج طبیعی، توصاایف پذیری  SATهای نرمال و الگوریتم های  

آشاانایی نظریه مجموعه ها: مروری بر عملگرهای اجتماع، اشااتراک، و متمم گیری و تعریف تابع و ؛  Prologزبان، آشاانایی با زبان 

رابطه، اصاول نظریه مجموعه ها، پارادوکس راسال؛ نظریه مجموعه ها به عنوان پایه: سااخت  اعداد طبیعی، سااخت اعداد گویا، سااخت  

 یبی، خوشترتیبی.اعداد حقیقی؛ مجموعه های نامتناهی: اعداد اصلی، اعداد ترت

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 

1- S. M. Helen, On Outline of Set Theory, Springer-Verlag, 1986. 

2- M. Huth, M. Ryan, Logic in Computer Sciences, Cambridge University Press, 2004. 

  

 مبانی منطق و نظریه مجموعه ها عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Elementary Logic and Set Theory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی علوم ریاضی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 80/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی: 

د  ییآشنا معادالت  مختلف  انواع  جز  لی فرانسیبا  مشتقات  مسا  یار ی بس  یساز  مدل  یو چگونگ  یی با    معادالت   توسط  یکیزی ف  لیاز 

 . لی فرانسیحل معادالت د  یلی تحل ی با روش ها ییناش آ ،ینو همچن لی فرانسید

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

)    یتکرار ثابت، دستگاه معادالت خط  یو پارامتر، دنباله    هیجواب به شرط اول  یوابستگ  یگانگیوجود،    یای) قضا  یخط   ری معادالت غ

و   داریو ناپا  داریپا  یفضاها؛  جردن  یکانون   یو فرمها  یخط   یو بحث دستگاهها   حلی(؛  اساس   یها  س یماتر  ،یگانگ ی وجود،    یایقضا

چند    ل، یووی اشتتورم، ل  هینظر  ژهیو  ری و مقاد  یمرز  ریمقاد  یمساله ها ؛  خودگردان  ل ی فرانسی معادالت د  یمجانب  رفتار ؛  مباحث مرتب

 پوانکاره(  ی هیاغتشاش، نظر اپانوف،ی ل یداریپا هی)شار، نظر یکینامی د یها  ستمی س ؛  فلوکه هینظر متعامد(، یها  یجمله ا

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 1394 ،یموسسه انتشارات علمی، روم  دی وح ، حصارکی  محمود  ،یعاد  لی فرانسی معادالت د هینظر- .1

 مدرس،    تی دانشگاه ترب  ،یو محمد جهانشاه   یاحمد موسو  د ی ترجمه س   . پرکو،لی،  ک ی نامید  ی ستمهای و س  لی فرانسیمعادالت د .2

 راز ی شه  دانشگا انتشاراتی، ارجائ  ن یو غالمحس یفرامرز تهمتن سندگان، نویلی فرانسیمعادالت د هیبر نظر یا باچهید .3

4. C. H. Edwards, D. E. Penney, Elementary Differential Equations, Prentic Hall, 2017. 

 

  

 نظریه معادالت دیفرانسیل عادی  عنوان درس به فارسی: 

 Theory of Ordinary Differential انگلیسی:عنوان درس به 

Equations 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  و آنالیز ریاضی ت دیفرانسیلمعادال نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر 



 81/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی: 

 ژی و هندسه جهت مشخص سازی فضاهای توپولوژی و هندسیای بین جبر، توپولوایجاد رابطه

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

بنیادی چند فضای توپولوژی، فضای پوششی، قضیه ژوردان،  قضیه نقطه ثابت براوئر،  آشنایی با مفاهیم گروههای بنیادی،  محاسبه گروه  

 شاخص اولر،  قضیه لفشتر و نظریه مقدماتی گره ها. 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
1- James R. Munkres, Elements of Algebraic Topology, Addison-Wesley Publishing Company, 

Menlo Park, CA, 1984. 

2- James R. Munkres, Topology: A First Course, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1975. 

3- A. Hatcher, Algebraic Topology, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 

4- C. R. F. Maunder, Algebraic Topology, Reprint of the 1980 edition, Dover Publications, Inc., 

Mineola, NY, 1996. 

  

 مقدماتی ی توپولوژی جبر عنوان درس به فارسی: 

 Elementary Algebraic به انگلیسی:عنوان درس 

Topology 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  1توپولوژی عمومی، جبر  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه 



 82/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی:

 آشنایی مقدماتی با عمده ترین ساختارهای هندسه جبری یعنی چند گونا )واریته(های آفین، تصویری و شبه تصویری و ویژگی های جبری آنها 

 ها:  پ( مباحث یا سرفصل

ی آفین )فضاااای  های آن، قضااایه پایه هیلبرت(،  چند گوناها های مقدماتی حلقه چند جمله ای های چند متغیره و ایدآل مباانی جبری  )ویژگی

ها،   آفین، چند گوناهای آفین و توپولوژی زاریسااکی، قضاایه صاافرهای هیلبرت )بدون برهان کامل(، تناظر دوسااویی بین چند گوناها و ایدآل

تجزیاه چناد گوناا باه چناد گونااهاای تحویلنااپاذیر، توابع چناد جملاه ای روی چناد گونااهاای آفین و حلقاه ی مختصااااتی، ارتبااط یکریختی چناد  

های   اهای آفین با یکریختی حلقه های مختصاااتی، میدان تابعی یک چند گونای آفین(، چند گوناهای تصااویری )فضااای تصااویری، ایدآلگون

همگن و چند گوناهای تصااویری، حلقه ی مختصاااتی همگن یک چند گونای تصااویری، پوشااش آفین یک چند گونای تصااویری، قضاایه ی 

ویری، مخروط آفین روی یک چند گونای تصاویری، همگن ساازی یک ایدآل و بساتار تصاویری  صافرهای هیلبرت در مورد چند گوناهای تصا 

یک چند گونای آفین، نگاشات های بین چند گوناهای تصاویری(، چند گوناهای شابه تصاویری )تعریف چند گوناهای  شابه تصاویری، پایه ی 

ظم روی یک چند گونای شابه تصاویری، قضایه ی تابع منظم روی  آفین برای توپولوژی زاریساکی روی یک چند گونای شابه تصاویری، توابع من

یک چند گونای آفین، قضایه ی تابع منظم روی یک چند گونای تصاویری )بدون برهان(، حلقه ی موضاعی یک چند گونای شابه تصاویری در 

آن، نگاشات شاگره و حاصالضارب یک نقطه، میدان تابعی یک چند گونای شابه تصاویری، حاصالضارب دو چند گونای آفین و حلقه ی مختصااتی 

دو چند گونای تصاویری و شابه تصاویری(، ویژگی های موضاعی )بعد یک چند گونا، قضایه های بعد )بدون برهان(، فضاای مماس بر روی یک 

ری چند گونای آفین در یک نقطه، تعریف نقطه ی هموار، قضاایه نابدیهی بودن مجموعه ی نقاط هموار(، روش های محاسااباتی در هندسااه جب

 )پایه های گربنر و کاربردهای آن در هندسه جبری(

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
1- Günter Harder, Lectures on Algebraic Geometry II. Basic Concepts, Coherent Cohomology, 

Curves and their Jacobians, Aspects of Mathematics, E39. Vieweg + Teubner, Wiesbaden, 2011. 

2- Dilip P. Patil, Uwe Storch, Introduction to Algebraic Geometry and Commutative Algebra, IISc 

Lecture Notes Series. IISc Press, Bangalore; World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 

Hackensack, NJ, 2010. 

3- Daniel Perrin, Algebraic Geometry. An Introduction, Translated from the 1995 French original 

by Catriona Maclean. Universitext, Springer-Verlag London, Ltd., London; EDP Sciences, Les 

Ulis, 2008. 

4- Keith Kendig, Elementary Algebraic Geometry, Graduate Texts in Mathematics, No. 44. 

Springer-Verlag, New York-Berlin, 1977. 

5- Brendan Hassett, Introduction to Algebraic Geometry, Cambridge University Press, Cambridge, 

2007. 

6-  Miles Reid, Undergraduate Algebraic Geometry, London Mathematical Society Student Texts, 

12. Cambridge University Press, Cambridge, 1988. 

  

 هندسه جبری مقدماتی عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Elementary Algebraic Geometry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  خطی، مبانی جبرمبانی ماتریسها و جبر  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:

 

 عملی -نظری اختیاری 

 48 تعداد ساعت: 
رساله /  

 نامه پایان
 حل تمرین 
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 هدف کلی: 

 های مقدماتی و کالسیک و کاربردهای آن در علوم مختلف  آشنایی با هندسه 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

های آن، هندسه متناهی، هندسه  های بنداشتی )اصل موضوعی( هندسه وقوع، اصل پنجم اقلیدس و جایگزین مقدمۀ )تاریخی( رهیافت 

به اصول هیلبرت، تحلیلی و تجربی؛ هندسه   اشاره  اقلیدسی: فضای برداری و ضرب لباچوسکی و هندسه ریمان و  اقلیدسی، صفحۀ 

ها،  مفاهیم موازی بودن و عمود بودن؛ تبدیالت آفین در قضیۀ اساسی هندسۀ آفین، مرکزوار،   خط 𝔼3و   𝔼2درونی، فضای اقلیدسی  

لئوناردو داوینچی،   مختصات گرانیگاهی؛ گروههای دوری و دو وجهی، زیرگروه چندضلعیهای منتظم؛ هندسۀ  های مزدوج، قضیۀ 

، قضیۀ اویلر،  𝔼3، تبدیلهای متعامدِ  𝕊2های متعامد، هندسۀ وقوع بر کره، فاصله و نابرابری مثلثی، خطهای متعامد، حرکتهای  کروی: پایه

هندسۀ    ، مختصات همگن، قضیۀ دزارگ، گروه تصویری، قضیۀ اساسی ℙ2: ویژگیهای وقوع در ℙ2مثلثات کروی؛ صفحۀ تصویری  

نابرابری مثلثی در   قطبی صویری، همخطیهای تصویری، ت ، خطهای متعامد،  ℍ2؛ صفحۀ هذلولوی: هندسۀ وقوع در  ℙ2ها، فاصله و 

 مثلث و مثلثات هذلولوی. ، تغییر مکان موازی، انتقال،ℙ2زیرمجموعۀ   ℍ2بازتاب، دوران،  ، ℍ2فاصله در  

 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 1394اقلیدسی و نا اقلیدسی و بسط ان ترجمه محمد هادی شفیعی ها . مرکز نشر دانشگاهی م. ج گرینبرگ هندسه های  .1

2. I. Agricola, T. Friedrich; Elementary Geometry; AMS; 2008. 

3. D. A. Brannan, M. F. Esplen; J. J. Gray; Geometry, Second Edition; Cambridge University Press; 

2012.  

4. R. Hartshorne; Geometry: Euclid and Beyond; Springer; 2000. 

5. G. A. Jennings; Modern Geometry with Applications; Springer; 1994. 

6. N.-H. Lee; Geometry: from Isometries to Special Relativity, Springer; 2020. 

7. I. E. Leonard, J. E. Lewis, A. C. F. Liu, G. W. Tokarsky; Classical Geometry: Euclidean, 

Transformational, Inversive, and Projective; Wiley; 2014. 

8. P. J. Ryan; Euclidean and Non-Euclidean Geometry; Cambridge University Press; 1987. 

9. G. E. Martin; Transformation Geometry: An Introduction to Symmetry; Springer; 1982. 

10. G. E. Martin; The Foundations of Geometry and the Non-Euclidean Plane, Springer-Verlag New 

York, Inc.1975 

11. K. P. Matthews; The Non-Euclidean Hyperbolic Plane, Springer Verlag New York Inc 1981 

 

 
  

 های اقلیدسی و نااقلیدسیهندسه عنوان درس به فارسی: 

 Euclidean and Non-Euclidean عنوان درس به انگلیسی:

Geometry 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  ی مقدماتی ریاضمبانی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 84/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی: 

دانشاجو پس از گذراندن این درس با نظریه گراف و کاربردهایی از آن در زمینه هایی چون بهینه ساازی، الگوریتم ها، جبر و ... آشانا  

 می شود.

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

، درخت ها  و )زیرگراف، گراف سااده، چندگانه، دوبخشای، مسایر، ... ( ماتریس های مجاورت و وقوعیادآوری و تعاریف مقدماتی  

های همیلتونی، اساتقالل راسای، نظریه ی رمزی، جور ساازی: قضایه ی هال، قضیه کونیگ، اگروی، رنگ  منگر، گراف  هقضای همبندی،  

: قضاایه ی وایزینگ، قضاایه ی کونیگ، گرافهای مسااطح: آمیزی راساای: قضاایه ی بروکس، چند جمله ای رنگی، رنگ آمیزی یالی

های سااودار: جهت پذیری، تورنمنت، قضاایه ی شااارش    فرمول اویلر، قضاایه ی کوراتوفسااکی، دوگان، قضاایه ی چهار رنگ، گراف

 .ماکسیمم، برش مینیمم

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

،  مورتی، ترجمه حمید ضرابی زاده، موسسه دیباگران تهرانو ی. اس. آر.     ج. آ. باندیها و کاربردهای آن نوشته  نظریه گراف .1

1378 

،  مرکز نشر دانشگاهیترحمه علی عمیدی،  نوشته ر. پ. گریمالدی،  ،  (1)جلد    ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی .2

1379 . 

،  مرکز نشر دانشگاهی(، نوشته ر. پ. گریمالدی، ترحمه علی عمیدی،  2)جلد    ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی .3

1391 . 

و .4 الگوریتمی  گراف  نظریه ی  هاشمی،   کاربردی  تشکری  مهدی  سید  دکتر  ترجمه  اولرمن،  آرترود  نوشته گری چارتراند،  ها 

 . 1394، انتشارات دانشگاه امیرکبیر

  

 نظریه گراف  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Graph Theory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی ترکیبیات نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 هدف کلی: 

 بررسی خواص اعداد صحیح بویژه اعداد طبیعی 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

اعداد حقیقی؛  بخش پذیری؛ کوچکترین مضرب مشترک. بزرگترین مقسوم   علیه مشترک؛  اعداد اول. اعداد مرکب؛ جز؛ صحیح 

مانده ماندههمنهشتی؛ دستگاه کامل  ماندهها؛ همنهشتی چندجمله ای ها و دستگاه مخفف  نا ها؛ مرتبه؛ ریشه اولیه؛  و  های درجه دوم 

هایی  ندسه اعداد؛ معادالت دیوفا نتی خطی؛ نمونههای درجه دوم؛  قانون تقابل درجه دوم؛ نمایش اعداد به شکل مجموع مربع ها؛ ه مانده

 ها؛ روش نزول نامتناهی؛ قضیه لژاندر؛ توابع حسابی از معادالت دیوفانتی غیر خطی؛ معادله پل؛ نقاط گویا روی خم 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .1395رویا بهشتی و مریم میرزا خانی، نظریه اعداد، انتشارات فاطمی چاپ دهم . 1

   .1388امیر کبیز، . نظریه اعداد، نوشته نیل اج مک کوی، ترجمه غالمحسین بهفروز، 2

، نوشته ویلیام دبلیو آدامز و اری جوئل گولدشتاین، ترجمه آدینه محمد نارنجانی، مرکز نشر دانشگاهی،  آشنایی با نظریه اعداد. 3

1392 . 

 
  

 نظریه اعداد عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Number Theory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی علوم ریاضی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

موارد دیگر:   کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

 .............. 
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 هدف کلی: 

   ی بات ی ترک  یهاو کسب مهارت در ارائه اثبات  یگریبر حسب د  ی کیبه دست آوردن    ی و چگونگ  ی باتی مختلف ترک  یساختارها   آشنایی با

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

اصل شمول و عدم   ،   شمارشاصلی    دو روش،  یاصل  یمسائل شمارش   یو دسته بند  ی توابع متناه  اتی بی شمارش: ترک ؛  اتی ب یمفهوم ترک

،  ("ات ی بی ترک   یمبان "تر از درس    شرفتهی ها در شمارش )پآن  ی، توابع مولد و کاربردهاآن  یبا کاربردها  افتهی  میشمول در حالت تعم

در    ی، ارائه روش احتماالت هااز حاالت مربوطه به زبان گراف  ی برخ  انی آن و ب   م یو تعم  یرمز  ه ی : قض یرمز   ه ینظر؛  ای شمارش پول   هینظر

اثبات آن  هال پیلی ف   هی: قضن یالت  یهاو مربع  SDR  زیمتما  یندگینما  ی هاستمی س؛  ، کاربردهامورد  ن یا و مربع    گروه-، مفهوم شبه و 

  ب یترت فیها و ...: تعر، شبکههادنباله؛ مورد )با نظر استاد( ن یدر ا جینتا یو برخ ن یالت یها، مسأله شمارش مربع متعامد یهامربع ،ن یالت

، و کاربرد آن  ی جزئ  ب ی ترت   کی  وسی تابع موب،  زکرز-شیارد  هیو قض  لورثید  هیقض  ،ری و پاد زنج   ری، زنج(یادآوردیشبکه )  ،یجزئ

- ش ی ارد  هیها و قض: خانواده متقاطع از مجموعهیبحران  یهامجموعه  هینظر؛  (یبردار  یآن )مثال حالت خاص فضا  هیو پا  دیماترو  فیتعر

  ستمیطرح س   فی: تعریمتناه   یها ها و هندسهطرح؛  با کاربرد )با نظر استاد(  یاصل  ج ینتا  ی و عنوان برخ هینظر  نیاز ا  ی کل  دیو د  ن یوبراد

 ف ی ، تعرآدامار  یهاس ی متقارن و ماتر  ی هاطرح  لی ، تحل هابا مثال و ارتباط با طرح  یهندسه متناه   فی تعر  ،شری ف   هیقض  ،نریاشتا  ییتاسه

 ،یرمزنگار   لی مشخص از قب  یکاربردها: کاربردها؛  استاد(  نظربا هم با ارائه مثال )با    می مفاه   ن ی در مورد ارتباط ا  یاصل  یایقضا  انی کد و ب

 ... کننده خطا و  حی تصح  یکدها هینظر

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .1377 ،یشمس، انتشارات فاطم  ژنی و ب  یرضوان یترجمه محمدعل  ،یاتی ب یگسسته و ترک اتی اضیر ،یمالدیر.پ. گر .1

2. M. Bona, A Walk Through Combinatorics, World Scientific, 2006 . 

3. R.L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Concrete Mathematics, Addison-Wesely, 1994. 

4. J.H. van Lint, R.M. Wilson, A Course in Combinatorics, Cambridge University Press, 

1993. 

5. R.A. Brualdi, Introductory Combinatorics, 5th Edition, Pearson Prentice Hall, 2010. 

6. L'aszl'o Lov'asz, Combinatorial Problems and Exercises, 2nd Edition, AMS Chelsea 

Publishing, 2007. 

7. F.S. Roberts, B. Tesman, Applied Combinatorics, 2nd Edition, CRC Press, 2009. 
  

 آن  یو کاربردها اتی بیترک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Combinatorics and Its Applications عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ات یبیترک یمبان نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:



 87/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 

  :   آشنایی دانشجو با توزیع های توام، توزیع های شرطی، توزیع توابعی از متغیرهای تصادفی و قضایای حدی احتمالی استهدف کلی

 گریاحتمال در دروس د یمباحث نظر  یریارگکو مهارت درب ی توانمنداهداف ویژه: 

 ها:  پ( مباحث یا سرفصل

متغیرهای تصادفی مستقل، کواریانس، ضریب همبستگی،  مثالهایی از    ،تابع چگالی و تابع توزیع توامل،  تابع جرم احتمامتغیرهای تصادفی توأم،   

، جنسترنمور-گمبل–توزیع توام فارلیخانواده  توزیع نرمال دومتغیره و  ،  ای، توزیع سه جمله ای منفی سه جملهتوزیع    مانند   م خاصأ توزیع های تو

توزیع های   ،تابع مفصل، قضیه اسکالر و ساخت توزیع های توأم با حاشیه ای های معلوم با استفاده از تابع مفصل، اشاره ای به  کرانهای فرشه

روش تابع توزیع، فرمول   ،توزیع توابعی از متغیرهای تصادفیو واریانس،    امیدریاضی    توزیعهای شرطی پیوسته،   توزیعهای شرطی گسسته،   ،  شرطی

های نمونه  توزیع،  مجموع تعداد تصادفی از متغیرهای تصادفی، توزیع، میانگین و واریانس  روش تبدیالت، روش تابع مولد گشتاور  های پیچش،

میان  ،  ایتوزیع برد نمونه ،  آماره های ترتیبی، تابع توزیع  آماره های ترتیبی  ،  F، توزیعTف نمونه تصادفی، روابط بین توزیع ها، توزیع  تعری  ،گیری

قانون ضعیف ، همگرایی در توزیع، همگرایی دراحتمال، قضایای حدی ، ای،  نامساوی مارکف، چپیشف، جنسن، کران های چرنوفدامنه نمونه 

 .داد بزرگ، قضیه حد مرکزیو قوی اع

 

 ت(  فهرست منابع پیشنهادی: 

 . فیشر  یدانشگاه صنعت یسوم، انتشارات علم شیرایا. ا.، و  ا،یاحتمال، ترجمه شاهکار، غ. ح. و برزگ ن یمبان(. 1390). قهرمانی، س. 1

(. نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی با مقدمه ای بر ریاضیات مالی، ترجمه: میامئی ا. و  1389). ایت سهیله، فرید و چانگ، کای الی.  2

 وحیدی اصل، م. ق.، مرکز نشر دانشگاهی. 

 ، اصفهان.  مبانی احتمال، ترجمه پارسیان، ا.  همدانی، ع.، ویرایش هشتم، انتشارات شیخ بهایی (. 1389) .راس، ش.3

انتشارات   ، های توزیع با احتمال و نظریه ییآشنا(. 1393، ع. )کرمانی، س. ن و کرمانی، س.م، صدوقیا.،  ، ، پارسیان، ع. رهانی حقیقی. ب4

 پارسیان. 

   (. مقدمه ای بر احتمال و آمارریاضی، ترجمه: آذرنوش، ح. و بزرگنیا، ا.، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.1390م. ). بین، لی و انگلهارد، 5

1. G. G. RoussasIntroduction to Probability, 2nd Ed., Academic Press, 2014. 

2. J. K. Blitzstein, J. Hwang, Introduction to Probability.  2-th Edition, Chapman and Hall/CRC, 2019.  

3. K. Baclawski, Introduction to Probability, Chapman and Hall/CRC, 2008. 

4. G. J. Kerns, Introduction to Probability and Statistics using R, 2018. 

 

 

 

 

 2احتمال عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Probability 2 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  1احتمال  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

م  یخ یتار   یدر سده ها  ینام  دانانیاض یآن، ر  یکاربردها  ،یاضیر  م یمفاه  یج یشناخت تکامل تدر تار  توان  یاست.   خیگفت  که 

 یاضیر  می اکتشاف مفاه  ایدانان در ابداع    یاضیآن و نقش ر  یکاربردها  ات،ی اضیر  یبشر قدمت دارد. بررس  خیتار  اندازهبه    اتی اضیر

به اروپا   اتی اضیانتقال ر  سپس نقش عمده در توسعه و    یخ یبزرگ تار  ن یدوره ها که به اعتراف محقق  نیاز ا  یکیاست.    یکامال ضرور

ا  ییشده، در دوران شکوفا وره اشنا  د  ن یا  دانانی اض یر  یبا کارها  یکارشناس   انیدانشجو  استبوده است. الزم    یاسالم  -یرانیتمدن 

 علوم آشنا شوند.  ریدر سا  اتی اضینقش ر زی در جهان معاصر و ن  دانانی اضیو ر اتی اضیر میعظتحول    خیشوند و سپس با تار

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

 : ارایه نمایدمحورهای کلی این درس به شرح ذیل می باشد. مدرس به تناسب وقت می تواند برای هر یک از آنها با توجه به مراجع داده شده مطالب خود را 

 در دوران باستان  اتی اضیر(  1

 به اروپا  اتی اضیر انتقال دوره در ن یبرجسته ا دانانی اضیو نقش ر یاسالم -یرانیتمدن ا  ییدر دوران طال  اتی اضیر( 2

 ستم ی تا ب 17 یها قرندر دوران رنسانس و  اتی اضیر( 3

 علوو در دوره معاصر ریآن در سا یدر توسعه و کاربرد ها  دانانی اضیو ر اتی اض ینقش ر( 4

 رانیمعاصر ا اتی اضیر( 5

. 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 1394 ،یاصل، مرکز نشر دانشگاه  دیی ترجمه محمد قاسم وح  ات،ی اضیر خیبا تار ییاچ، آشنا وز،یا .1

 1396. ز،یدوم، انتشارات دانشگاه تبر راستیو ات،ی اضیر  خچهی تار ن، ی حس  فلو،ی س .2

 1396. ،ی معاصر، انتشارات فاطم رانیدر ا اتی اضیر  خیبه تار یافتی ره  د،یفر قاسملو، .3

چاپ ،دوم     ،یمرکز نشر دانشگاه  ،یهجر  ازدهمی  ەەسوم تا سد  ەەاز سد  ،یدورۀ اسالم  دانانی اضیر  ۀنامی ابوالقاسم، زندگ  ،یقربان .4

1375.  

ام  یجبر از خوارزم  خی. ل. وان در واردن، تارب .5 انتشارات    ،یجمال  رضای اصل و عل  دیی نوتر، ترجمه محمد قاسم وح  یتا 

 1376مبتکران، .

 .جهان اسالم ۀو دانشنام  یدر دائرۀ المعارف بزرگ اسالم اتی اضیر خیمقاالت حوزۀ تار  .6

 1339به عنوان عالم جبر، تهران، . امی عمر خ می حک   ن،یمصاحب، غالمحس .7

 .تهران9جهان اسالم، جلد ،  ۀ»جبر و مقابله«، دانشنام ن، ی حس  ، یهمدان یمعصوم .8

 1392. تهران،36جلد ، ،ی»حساب«، دائرۀ المعارف بزرگ اسالم ن، ی حس  ، یهمدان یمعصوم .9

 تاریخ ریاضیات  عنوان درس به فارسی: 

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

 نظری  پایه  واحد درسی 60گذراندن حداقل  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ............  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش  
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10. L. Hodgkin, A History of Mathematics: From Mesopotamia to Modernity ,  Oxford 

University Press, 2005 . 

11.  H. Eves, An Introduction to the History of Mathematics, 6th Edition ,  With Cultural 

Connections by Jamie H. Eves, Saunders Series, Saunders College Publishing, 1990. 

12.  M. Friedman, A History of Folding in Mathematics: Mathematizing the  Margins, Science, 

Networks, Historical Studies 59, Birkhäuser / Springer, 2018 .  

13.  V.J. Katz, A History of Mathematics, An Introduction, Harper Collins College Publishers, 

1993 . 

14.  S.G. Krantz, An Episodic History of Mathematics: Mathematical Culture Through 

Problem Solving, MAA Textbooks, Mathematical Association of America, 2010. 

15.  The Oxford Handbook of the History of Mathematics, Edited by Eleanor Robson and 

Jacqueline Stedall, Oxford University Press, 2009. 

16. George Sarton, The Study of the History of Mathematics, Harvard University Press, 1936. 

17. Thomas L. Heath, The History of Greek Mathematics, Oxford, 1921 . 

18. Lorch, R. Arabic Mathematical Sciences: Instruments, Texts, Transmission, Aldershot : 

19. Variorum, 1995 . 

20.  Boris A. Rosenfeld and Ekmeleddin Ihsanoglu, Mathematicians , Astronomers, and Other 

21. Scholars of Islamic Civilization, Istanbul, 2003 . 

22. Allard, André, “The influence of Arabic mathematics in the medieval West,” 

Encyclopedia of the History of Arabic Science, Ed. Roshdi Rashed, Routledge London, 

New York,1996, Vol. II, pp. 539-580 . 

23. Rosenfeld, Boris A. and Youschkevitch Adolf P., “Geometry ,” Encyclopedia of the History 

of Arabic Science, , Vol. II, pp. 447-494 . 

24. Debarnot, Marie Thérèse, “Trigonometry”, Encyclopedia of the History of Arabic 
  



 90/     رياضيات و کاربردها کارشناسی

 

 هدف کلی: 

های مهم  ها به پرسش های گوناگون فلسفۀ ریاضیات و پاسخگویی آنمهمترین مباحث فلسفۀ ریاضیات و رویکرد مکتبآشنایی با  

ها در بررسی ابعاد فلسفی موجود  گیری از این آموختهفلسفۀ ریاضی، کسب آمادگی الزم برای تأمل فلسفی دربارۀ ریاضیات، و بهره

بر راه حل  در نگرش فیلسوفان و ریاضیدانان ، آشنایی با دیدگاه فیلسوفان و با  های فلسفی برای برخی از مسائل ریاضیاتی، آشنایی 

 متکلمان در بارۀ ریاضیات، تناظر میان مفاهیم فلسفی و مفاهیم ریاضی و رابطۀ ریاضیات و طبیعیات.

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

های فلسفی از دیدگاه فیلسوفان و ای ریاضی با مفاهیم و گزارههآشنایی با مهمترین مباحث فلسفۀ ریاضیات؛ رابطۀ مفاهیم و گزاره

ریاضیدانان؛ نقش روش ریاضی در ساختار دستگاه فلسفی، نگاهی به مبانی برهان و اثبات ریاضیاتی، سرشت استدالل ریاضیاتی و 

در فلسفۀ؛ . رابطۀ میان ریاضیات و   آشنایی با رابطۀ میان موجودات مجرد در ریاضیات وتاج ریاضیاتی در استنتاج فلسفی؛  نقش استن 

 علوم طبیعی از دیدگاه فیلسوفان و ریاضیدانان

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 1373، ترجمه و پژوهش مهدی قوام صفری، تهران: انتشارات فکر روز، برهان شفاابن سینا، حسین بن عبداهلل،  .1

 48– 34:  1386، تابستان  26،ش  نامه انجمن سینا«، انوار، عبداهلل، »وجودشناسی و فلسفه ریاضی نزد بوعلی .2

 . 1391، تهران: خانۀ کتاب، پژوهی خواجهکرامتی، یونس، »ریاضیات از منظر فیلسوف«،   .3

 . 1384، مشهد: انتشارات واژگان خرد، چاپ اول، محمد صال، فلسفۀ ریاضیمصلحیان،  .4

، شمارۀ  نامۀ مفیدهمدانی،حسین، »برهان و علیت در طبیعیات و علوم ریاضی: ارسطو، ابن سینا، ابن رشد، ابن هیثم«،    معصومی .5

  . 34- 3، صص. 1387، اردیبهشت 65

6.  M. Ardeshir, Ibn Sina’s Philosophy of Mathematics, in Sh. Rahman et al. (eds.), The Unity 

of Science in the Arabic Tradition, Series: Logic, Epistemology and the Unity of Science, 

Vol. 11, Springer, 2008, pp. 43-61. 
7. S. Pines, Philosophy, Mathematics and the Concept of Space in Middle Ages, in Collected 

Works of Shlomo Pines, Leiden, vol. 2, 1986, pp. 359-374. 
8. S. Shapiro, (ed.) The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic, Oxford 

University Press, Oxford, 2005. 
9. M. Balaguer, Platonism and Anti-Platonism in Mathematics, Oxford University Press, 

Oxford, 1998. 
 

  

 فلسفه ریاضی عنوان درس به فارسی: 

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

 نظری  پایه  واحد درسی 60گذراندن حداقل  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 ی  دوره کارشناس  یا هیو پا ی در مباحث اصل ی اضیو اصطالحات ر یسی با متون انگل ییآشنا

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

 ی رو  یمجموعه ها و اعمال مقدمات   یمقدمات  هیگزاره ها وسورها، نظر  ،یشامل منطق مقدمات   یاض یر  یمبان   در مباحث:  ی سی انگل   ی متن ها

شامل   یخط   ،جبریوستگ ی مربوط، دنباله ها، توابع و پ  می و مفاه  کیمتر  ی فضا  ،یقیشامل دستگاه اعداد حق   یاض یر  زی مجموعه ها، آنال

  اتیدر عمل  ق ی تحق   رگروه،یز  ، یچند وجه  ، یتناوب  ، یدور  ی مرتبه، گروهها  روه،جبرشامل گ  ،یخط   یها  لیبعد، تبد  ه، یپا  ،ی بردار  یفضا

 .یبا مسائل مقدمات ییو آشنا خچهی شامل تار

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

1. J.E. Hatchinson, Introduction to Mathematical Analysis, ANU, 2000. 

2. S. Waner, Introduction to group theory, Lecture Note, 2003. 

3. J. Heffron, Linear algebra, Lecture Notes, 2012. 

4. P.R. Murthy, Operations Research, New Age International Publishers, 2007.  
  

 ریاضی زبان تخصصی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد English Linguistics for Mathematics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  واحد درسی 60گذراندن حداقل  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 2 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

  ی صدق و الگو و دستگاه اصل موضوع  میمفاه  ،ی و بصورت دستگاه اصل موضوع  یموضوع  راصلی بصورت غ  کی با منطق کالس  ییآشنا

 ها مجموعه هیحساب و نظر

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

محموالت و منطق زبان مرتبه اول،   یمحموالت، حساب صور   یرصوری ها، حساب غگزاره   ی صور  ها، حسابگزاره   ی رصوری حساب غ

 معروف. یاض یصدق و الگو، چند دستگاه ر

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 . 1395، پورعبدااهلل نژاد، نشر دانشگاه امام رضا  یترجمه محمدعل  ،لتون یآ. گ. هم، نوشته  دانانیاضیر ی منطق برا .1

 .1395 تهران،  ،نشر هرمس ،یاضیمنطق ر ر،یم. اردش  .2

نوشته هربرت آندرتون، ترجمه محمد رجبی طرخورانی و غالمرضا برادران خسروشاهی، مرکز نشر دانشگاهی،  آشنایی با منطق ریاضی،   .3

 .1389تهران، 

 

  

 منطق ریاضی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Mathematical Logic عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ها مبانی منطق و نظریه مجموعه نیاز:پیش دروس 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

از مبحث    یبخش فی توص یو کاربرد آنها برا یفاز یهامجموعه ه یو نظر یمنطق فاز و مباحث منطق چند ارزش،  م ی با مفاه  ییآشنا

   یکنترل و استنتاج فاز  یعن یو محاسبات نرم  یمصنوع هوش

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

 فیتعرتعریف منطق چند ارزشاای و مفاهیم مرتبط،  .  کی ساا ال ک  یهامجموعه هیو نظر  یی(ارسااطوکالساایک )گذرا بر منطق  یمرور

با   یی، آشانایذوزنقه و گوسا   ،یمنفرد، مثلث   تیعضاو به ویژه توابع و انواع متداول آن   تیتابع عضاو ،یزبان  ری و متغ  یفاز  یهامجموعه

 ،یاجتمااع فااز  ،یمکمال فااز  ،یبودن فااز  رمجموعاهیز  می مفااه  یبرش. معرف-مرکز، هساااتاه، نرماال بودن، آلفاا  ارتفااع،  گااه،هیا تک  می مفااه

-  ،یمکمل فاز  یعملگرها فیتعر؛  احتمال هیامکان و تفاوت آن با نظر هیکوتاه بر نظر یمرورفازی؛   قانون دمورگان  ،یفاز  اشااتراک

tو ینرم فاز-s یمکمل فاز  یعملگرها یرای   بمجموعه انجمن  یبرقرار  طیشااارا ی. معرفیفاز  ن ی انگی و م  ینرم فاز،  -tو ینرم فاز-s 

 یمعرف  ،یتاابع فااز  فیتعر  ،یروابط فااز  بیا و ترک یرابطاه فااز  فیتعر  ،یفااز  یهاامجموعاه  یحااصااالضااارب دکاارت  فیتعری؛  نرم فااز

مانند متداول   یانواع اعداد فاز ،یاعداد فاز یمعرف؛  زاده عی و اصل توس یفاز  هیاصل تجز  ،یفاز  یتوسعه استوانها ،یفاز ریتصو  می مفاه

- و اسااتفاده از آلفا یفاز  عی بر اساااس دو روش اصاال توساا  یفاز  ، حساااب اعدادیگوساا  ای  ییو نما  یاذوزنقه  ،یمنفرد، مثلث   یعدد فاز

 فیتعر  ،یآنگاه فاز  -قواعد اگر  ،یفاز  یهاگزاره فیتعری؛  اعداد فاز  یبندرتبه ،یفاز  یوجود جواب معادالت خط  یها، بررساا برش

سااز و انواع   یفاز  ،یموتور اساتنتاج فاز فیتعری؛  کنترل فاز  ساتمی سا و  یفاز  اساتنتاج  ساتمی سا  کیو کاربرد آن در سااختن   یاساتلزام فاز

در نرم   Fuzzyی؛ آشانایی با جعبه ابزار  ممدان  یفاز  ساتمی سا  کی  با سااختن   ییسااز و انواع آن. آشانا  یفاز ری غ  ،یقواعد فاز گاهیپا آن،

  برای ساختن و  شبیه سازی یک سیستم کنترل فازی.  Matlabافزار  

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

کاربردهای علمی، ترجماه علی وحیادیان کامیااد و حامد رضاااا طارقیاان، دانشاااگااه  ک. تاناکا، مقادمهاای بر منطق فازی برای  .1

  .1392فردوسی مشهد، 

  .1390های فازی، دانشگاه علم و صنعت، ای بر نظریه مجموعه م. رضایی، م. غضنفری، مقدمه .2

محمدحساین فاضال زرندی، دانشاگاه  های فازی: اصاول و کارکردها، ترجمه  ج. کلر، یو. اس. کلیر، ب. آن، تئوری مجموعه .3

  .1393صنعتی امیرکبیر،  

هاای فاازی و کنترل فاازی، ترجماه محماد تشاااناه لاب، نیماا صااافاارپور و داریوش افیونی، دانشاااگااه  ال. واناگ، سااایساااتم .4

 . 1395نصیرالدین طوسی،  خواجه

5. L. X. Wang, A Course in Fuzzy Systems and Control, 1996. 

6. G. J. Klir, B. Yuan, Fuzzy Set and Fuzzy Logic: Theory and Application, 1995. 

7. B. Bede, Mathematics of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, 2013 

  

 ریاضیات فازی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Fuzzy Mathematics عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  مبانی علوم ریاضی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی  
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 هدف کلی: 

 . آن یانواع آن و کاربردها ،ی اضیر یبا مدلساز یی آشنا

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

با   مدل  ارائه چند  ب،یتقر  ر یی تغ   ،یبر اساس معادالت تفاضل  یسازل  آن، مد  تیو اهم  ی سازل  مد  فیتعر  ، یسازل  بر مد  ی مقدمه ا

بر اساس تناسب    یساز  لمدی؛  رقابت   یجسم سرد، مدل شکارچ  کی  ش ی گرما  ،یمسر  یماری ب  کیگسترش    لی از قب   یمعادالت تفاضل

ابر ساکن ( مدل های برازش به داده ترسیمی،    قانون سوم کپلر، مدل قطرات باران از  لیاز قب )با ارائه چند مثال    یهندس  یو مشابهت ها

  یساز  نهی به مربعات، مدل های چند جمله ای های مراتب باال و مراتب پایین؛    - روش های تحلیلی برای برازش مدل، محک کمترین 

 ل ی، تحل (  هادبرازش د  مسئله   نجار و   مسئله ی )هندس   یو جوابها  یخط  یزیبرنامه ر  ،یساز  نهی به   یسازلبه مد  یگسسته، مرور  یهالمد

گراف   یهالاز مد  ییهایگرافها و مثا  حیبا استفاد از گراف، گرافها بعنوان مدل، تشر  یسازلمدی؛  صنعت  انیجر  یساز  نهی به   ت،یحساس

 ل،یفرانسیبا معادالت د  یساز  لمد؛  پلیس شهر، تجزیه و تحلیل ابعاد  مسئله    ،جرم خطی و تشبیه-ن، مدل کشسانی سیم ک ی مانند اعداد ب

جمع رشد  تجو  ت،ی مدل  ن  ز یمدل  قانون  دارو،  دستگا  یساز  لمد  ،ونوتی دوز  ده  با  شکارچ   ل،ی فرانسی معادالت  مدل   ،یرقابت   یمدل 

مدل انتشار حرارت،    ل ی ، ارائه چند مدل از قب   ییبا معادالت با مشتقات جز  یساز  لمد؛  رای مدل پاندول ساد و پاندول م  ،یشکاروشکارچ 

و باال   ی سازل  در مد  ان یدانشجو  شتری شهود ب  یدر راستا ؛  کی نامیدرودیمدل ه  ک،ی رشته الست  کی  ارتعاش  ، مدل  هندی مدل انتشار آال

 شود. توصیه می  Matlabیا  Mathematicaی مناسب آنان استفاد از نرم افزارها یها بردن مهارت

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
1. B. Crauder, B. Evans and A. Noell, Functions and Change: A Modeling Approach to College Algebra, 6-

th Edition, Houghton Mifflin, 2010. 

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

3. E. A. Bender, An introduction to Mathematical Modeling, A Wiley-Interscience Publication. New York 
etc.: John Wiley & Sons, 1978.  

4. J. T. Oden, An Introduction to Mathematical Modeling: A Course in Mechanics, 1st Edition,  Wiley Series 

in Computational Mechanics, John Wiley and Sons, 2011. 

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

Springer, 2013. 

 

  

 ی اضیر یساز مدل عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Mathematical Modeling عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  یاض یر یمقدمات یساز مدل نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ...........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 ارائه درس های تکمیلی یا جدید طراحی شده است.این درس به منظور  

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

ارائه می  درسای اسات در ساطح کارشاناسای یا باالتر با سار فصال متغیر در زمینه ریاضایات که برحساب امکانات و نیاز برای اولین بار

 ریاضی برسد. گروهگردد. ریز مواد درسی مربوطه قبل از ارائه بایستی به تصویب شورای  

 

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
  

 مباحثی در ریاضیات و کاربردها  عنوان درس به فارسی: 

 Topics in Mathematics and عنوان درس به انگلیسی:

Applications 

 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  اجازۀ گروه نیاز:دروس پیش 

 عملی   تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 ی.اضیدر علوم ر یکاربرد ای یپروژه نظر کیانجام  

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

  ل ی تحل؛  هامنابع و داده یجمع آور؛ شاده فیتعر  قی تحق   شانهادهی پ  هی تهی؛  اضا یعلوم ر  نهی در زم  یکاربرد ای یموضاوع نظر کی فیتعر

ارائه   یامقاله   اینامه  انیبه صورت پا  ییگزارش نها  هیارایی؛  گزارش نها  ن یو تدو  هی ته؛  قی ها به منظور پاسخ به سؤاالت تحق منابع و داده

 در گروه.  یسخنران کیبصورت    یشفاه

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  
  

 پروژۀ کارشناسی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد BSc Project عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  اجازۀ گروه نیاز:دروس پیش 

 عملی   تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

  سازی مسائل کاربردی ای نظریه بازیها و استفاده از آن در مدل آشنایی با مبانی پایه 

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

مسائل   یساز  ادهی پ،  منطق و فلسفه  وتر،ی علوم کامپ  ،یشناس   ست یو کاربرد آن در اقتصاد، تجارت، ز  ها  یباز  ه ینظر  خچهیبا تار  یی آشنا

، ی(ک ی نام ید  ،یمشارکت)  ها  یباز  یبند  طبقه،  (کتاتورید  ماتوم،ی زندان، بزدالنه، اولت   یدوراه )  ها  یانواع باز،  ها  یباز  هیبا استفاده از نظر

 ی مشارکت  ری و غ یمشارکت یهایباز، نفره سه یها یباز، یخط   یساز نه یارتباط با بهدر  تعادل نش، دونفره یهایباز

پادمتقارن  یهایباز و  ، یک یتوپولوژ  یهای باز،  ینامتناه  یهایباز،  یاتی بی ترک   یهایباز،  ناصفر-صفر و مجموع-مجموع  یهایباز ،  متقارن 

استفاده از  ،  معرفی بازیهای معروف مانند نیم،  ترفند موقعیت بردها مانند    ارائه روشهایی برای حل بازی  ،  وستهیگسسته و پ  یهایباز

 . شود  افزارهای ریاضی مرتبط توصیه می حداقل یکی از نرم

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

1. M.  H. Albert, R.  J. Nowakowski, D. Wolfe, Lessons in Play: An Introduction to 

Combinatorial Game Theory, A K Peters/CRC Press, 2007. 
2. J. Conway, E. Berlekamp, R. Guy, Winning Ways for Your Mathematical Plays, Vol. 1, 

A. K. Peters, 2003. 

  

 ها مقدمه ای بر نظریه بازی عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Introduction to Games Theory به انگلیسی:عنوان درس 

 نظری  پایه  مبانی ترکیبیات، تحقیق در عملیات  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی  
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 هدف کلی: 

   یکدگذار هینظر ن یاد ی و بن  یمقدمات م ی با مفاه  ییآشنا

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

 ی رو   یبردار  ی فضا  م،یتقس  تم یالگور  ها، یاحلقه چندجمله  ،یآل اصل  دهیجوزه ا  ، یحلقه خارج قسمت  دان،ی حلقه، م   میمفاه  یادآوری

و خواص آن، کد   نگیفاصله هم  فیمجموعه الفبا، کد و کد کلمه، تعر  می مفاه   فیتعری؛   بردار  یفضا  کیوبعد    هیپا  ،یمتناه   دانی م

  ح ی تصح  ای  صیتشخ   یبرا  نگی کانال متقارن، ذکر دو محک بر حسب فاصله هم   کی  فیتعر  ه،یهمسا  ن ی کتریبه روش نزد  ییگشا

دو  فیچند حالت خاص، تعر یآن برا لو ح یکد گذار هینظر یمسئله اصل انیب ه،یهمسا ن یکتریکد کلمه به روش نزد کی یخطاها

کلمه، شعاع    کی  ی گیو شعاع همسا  یگ یهمسا  نگ، ی و ارتباط آن با فاصله هم  یی کد کلمه دو دو  کیچند مثال، وزن    ه یکد معادل و ارا

اول   دان،ی م  کیمشخصه    یادآوری  ،ی متناه  یها  نادی بر م  یامقدمه؛  از آنها  ییهاالکامل و مث   یکد ها فیکد، تعر  کی  یبرا  یپوشش

  ی ها  ی کسرها، چندجمله ا  دان ی م  ،یمتناه   دانی م  ک یبا مشخصه صفر، مرتبه  دان ی بودن م  ی نامتناه   ،یمتناه   دانی م  کیبودن مشخصه  

 کیورابطه حداقل وزن    یکدخط   کی وزن کد کلمات    فیتعر ،یخط یبر کدها  ی امقدمهی؛  متناه  دانی م  کیساخت    ر،یناپذ  ل یتحو

با استفاده   ییو کد گشا یآن، کدگذار یهامعادل ومثال یخط یکدها فیتعر ،یکد خط کیمولد  س یکد با حداقل فاصله آن، ماتر

  ص یتشخاحتمال    ،یخط   یخطا در کدها  حی صح احتمال ت  ،یخط   یکد ها  ییدر کدگشا  ن یاستاندارداسلپ  هیروش آرا  ،یخط  یاز کد ها

متقارن دو دو  کی  تیخطا، ظرف ماتر  ،ییکانال  از آن در کد گشا  توازن–یبررس  س یکد دوگان،  استاندارد    ،ییواستفاده   ک ی فرم 

  نگیهم   ی کدها  نگ،یهم  یکدها  ییکدها، نحوه کد گشا  ن ی ا  یپارامترها  یبررس   ،یی دو دو  نگ ی هم  ی کدها  توازن –یبررس   س یماتر

مولد کد   یآل، چند جمله ا  دهیبه کمک ا  یکد دور  صیمحک تشخ   ،ی کد خط  یچندجمله ا  ش ینما  ،یکد دور  فیتعر؛  افتهیع  ی توس

دور  س یماتر  ،یدور کد  ا  ،یمولد  دور  یچندجمله  کد  دوگان  دور  یبررس  س یماتر  ،یمولد  کد  دوگان  و   یکدگذار  ،یتوازن 

 . یدوگان کد دور توازن–یبررس  س یو ماتر یمولد کد دور  ی هاس ی ماتر لهی به وس  ییکدگشا

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 . 1394، دانشگاه شاهد  ،یمحمد  یعل یو کبر یفیشر ن یحسام الد دیترجمه س ،ی کدگذار هیبر نظر یدرآمد ،نگ یچ. ش ،نگ یس. ل .1

2. R. Hill, A First Course in Coding Theory, Oxford Applied Mathematics and Computers Science 

Series, 11th Edition, Clarendon Press, 2001. 

3. S. Roman, Coding and Information, Springer, 1992. 

4. S. Ling, C. Xing, Coding Theory: A First Course, Cambridge University Press, 2014. 
  

  یکدگذار یمقدمات  هینظر عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Elementary Coding Theory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  ی و جبر خط هاس یماتر  یمبانمبانی جبر و  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

آشنایی با مبانی احتمال و متغیر تصادفی نرمال، حرکت براونی و حرکت براونی هندسی، نرخ بهره، اختیار و قراردادهای آتی، فرمول 

 بلک شولز؛

 : ها سرفصلپ( مباحث یا 

امید شرطی، متغیرهای  ،  کوواریانس و ضریب همبستگی،  متغیرهای تصادفی و مقدار مورد انتظار،  احتمال شرطی  ،  احتمال و رویداد

حرکت براونی، حرکت براونی به  ،  قضیه حد مرکزی،  ویژگی های متغیر تصادفی نرمال،  متغیرهای تصادفی نرمال،  تصادفی پیوسته

ماکزیمم ،  حرکت براونی هندسی به صورت حدی از مدل های ساده تر،  حرکت براونی هندسی،  های ساده ترصورت حدی از مدل  

اختیار  ،  اختیار و قرارداد های آتی،  تغییرات پیوسته نرخ بهره،  نرخ بازده،  تجزیه و تحلیل ارزش فعلی،  نرخ بهره،  متغیرهای تصادفی

فرمول ،  آربیتراژ،  قیمت گذاری اختیار با استفاده از روش دو جمله ای،  ادهای آتیقرارد،  اختیار اروپایی و آمریکایی،  خرید و فروش

  .استراتژی پوشش ریسک، ویژگی های فرمول بلک شولز، بلک شولز

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

1. K. L. Chung, F.  AitSahlia, Elementary Probability Theory: With Stochastic Processes 

and an Introduction to Mathematical Finance, Series: Undergraduate Texts in 

Mathematics, 4-th edition, Springer, 2010. 

2. S. M. Ross, An Elementary Introduction to Mathematical Finance, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2011.  

 

 

  

 مقدمه ای بر ریاضیات مالی  عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to Financial انگلیسی:عنوان درس به 

Mathematics 
 نوع درس و واحد

 نظری  پایه  آمار و احتمال مقدماتی  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی  
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 هدف کلی: 

 آشنایی با مبانی و مفاهیم داده کاوی، الگوریتم های داده کاوی، روشهای رده بندی و خوشه بندی داده ها و الگوریتم های یادگیری.

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

مبانی و مفاهیم داده    -  کاربردهای داده کاوی در بازاریابی، پزشکی، سیاست، مهندسی، اقتصاد، صنعت   -  مبانی و مفاهیم داده کاوی

شناخت و آماده سازی داده ها )پاالیش     صنعت   و  کاربردهای داده کاوی در بازاریابی، پزشکی، سیاست، مهندسی، اقتصاد  -کاوی

 داده ها، یکپارچه سازی داده ها، کاهش بعد داده ها، تبدیل داده ها(  

الگوریتم های کشف الگوهای مکرر    الگوریتم های خوشه بندی،  الگوریتم های رگرسیون،  -  الگوریتم های رده بندی:   سازی  مدل

قواعد یادگیری جم  انجمن،  و  های  ها،  عیروش  مدل  ارزیابی  مختلف  های  با روش  ها،  آشنایی  داده  پردازش  و ،  پیش  بندی  رده 

رگرسیون    نزدیک ترین همسایگی، k-  ماشین بردار پشتیبان،  شبکه عصبی پرسپترون چند الیه،  بیز ساده،  درخت تصمیم،  :رگرسیون

کشف الگوهای ،  DBSCANالگوریتم  ،K-meansالگوریتم   :خوشه بندی  ، خطی،رگرسیون لجستیک،روش های یادگیری تجمعی

انجمنی ارزیابی مدل ها  ،  Fp-growthالگوریتم    ،Aprioriالگوریتم   : مکرر و قواعد  بندی،   :روش های  رده    ارزیابی مدل های 

   ارزیابی الگوهای پر تکرار و قواعد انجمنی ارزیابی مدل های خوشه بندی، ارزیابی مدل های رگرسیون،

 حداقل یکی از نرم افزارهای ریاضی توصیه می شود. استفاده از  

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

 

1. P. N. Tan, M. Steinbach, A. Karpatne, V. Kumar, Introduction to Data Mining, second edition, 

Pearson Addison-Wesley, 2006 

2. L. Bullard, E. Diday, Symbolic Data Analysis: Conceptual Statistics and Data Mining, John Wiley & 

Sons, 2006. 

3. P. Giudici, S, Figini, Applied Data Mining: Statistical Methods for Business and Industry, 2-th edition, 

John Wiley & Sons, 2003. 

  

 
 

 مقدمه ای بر داده کاوی    عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Introduction to Data Mining عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  معادالت دیفرانسیل  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

   سازی گسسته و طراحی الگوریتم برای حل آنها توانایی مدلسازی مسائل بهینه

 : ها پ( مباحث یا سرفصل

 BFS و DFS،  گسسته  یساز   نهی مسائل به  یمدلساز،  یخط  یزیر  شبکه و برنامه  یساز  نهی به،  هاکه  گراف و شب   یاساس  می بر مفاه  یمرور

  (،برش  ن یکمتر  مم،یماکز  انیجر)مسائل شبکه    یها  تمیالگور،  نهی کم  یدرخت پوشا  ،ری مس  ن یکوتاهتر  یها  تمیالگور،  الگوریتم های

الگور  یپشت  مسئله کوله،  ی و حل آن(لریتور اوی) ن یچ  یپستچ   ادمونز کارپ، مسئله   تم ی الگور مسائل   یبرخ،  آن  یبرا  ی ب یتقر  تم یو 

ب  صیمسئله تخص،  پوشش در گراف و حل آنها تطابق  با مسئله  مسئله    opt-3  ،opt-2و   NN،  و روش حل آن  نهی ش ی و ارتباط آن 

 شود ی  م هیمرتبط توص یاضیر یافزارها از نرم یک یاستفاده از حداقل ، گراف یمسئله افرازبند، یگرد با معرف فروشنده دوره

 ت( فهرست منابع پیشنهادی:  

حمدی طه، آشنایی با تحقیق در عملیات: برنامه ریزی خطی پویا و با اعداد صحیح، ترجمه محمدباقر بازرگان، مرکز نشر   .1

 . 1387، دانشگاهی

2.  J. Lee, A First Course in Combinatorial Optimization, Cambridge University Press, 

2004. 
3. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, 3rd 

Edition, The MIT Press, 2009. 
4. C.H. Papadimitriou, R. Steiglitz, Combinatorial Optimization Algorithms and 

Complexity, Perintice Hall, 1982 

 

 بهینه سازی گسسته  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد Discrete Optimization انگلیسی:عنوان درس به 

 نظری  پایه  تحقیق در عملیات  نیاز:دروس پیش 

 عملی  تخصصی   نیاز:هم دروس 

 3 تعداد واحد:
 

 عملی -نظری اختیاری 

 حل تمرین  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ........  کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی 


