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 1استنباط 
 

          :ایمیل                                                          سیاره          عبدالرضا  مدرس: 

 ارشد کارشنایسمقطع:                                                                          4 :تعداد واحد 

 

 هدف درس: 

 .مفهویم دیدگاه با  ارزیانر  روشهای و  مالک برآورد، زمینه در  آمارریاض   مسائل با  آشنان  

 

 :نيازهاي علم  پيش

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

 : های درس و نحوه ارائه مطالبرسفصل

 هاتوزی    ع خانواده و  آماری مدل آماری، استنباط مسئله اول:  فصل 

 اصول و  آماره دوم:  فصل  
 

 آنها کفایت  و  بسندگ

 برآورد  کامل،  هایآماره سوم:  فصل UMVUE  باسو قضیه و 

 گشتاوری، روشهای چهارم:  فصل(نمان  درست بیشینه برآورد  EM) 

 مخاطره و  زیان تابع تصمیم، برنظریه ایمقدمه پنجم:  فصل 

 ی تصمیم قواعد  ششم:  فصل  بی  

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

 است آموزش سوی از  اعالیم برنامه اساس بر  کالس  ساعت

 

  : یاب  ارزش

 .پایان ترم و فعالیتهای کالیس استامتحانان  در طول ترم، امتحان  شامل

 : منابع

[1] Theory of Point Estimation (Lehmann, Casella). 

[2] Statistical inference (Casella and Berger). 
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 آنالی   حقیق  
 

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

 کارشنایس ارشدمقطع:                                                                         4 :تعداد واحد 

 هدف درس: 

 و آنالی   تابیع
 آشنان  با آنالی   حقیق 

 

  :نيازهاي علم  پيش

 آنالی   ریاض  

 

 ئه مطالب: های درس و نحوه ارارسفصل

 قضایای مرتبط( -های متنوعمثال -فصل اول: اندازه لبگ )تعریف 

 سه اصل لیتلوود  -فصل دوم: توابع اندازه پذیر 

 انتگرال  -فصل سوم: نطریه اندازه 

 قضایای اسایس آنالی   تابیع  -فصل چهارم: فضاهای نرمدار 

 

: ارزش   یاب 

 حضور فعال در کالس درس و حل تمرین 

  ارسال به موقع تمرین و پروژه 

شود که توانان  انجام آن را در گفتگوهای کالیس، حل تمرین و آزمون پایان ترم به اثبات رسانند( و دانشجویان  پذیرفته یم: پروژه، تنها از توجه)

 آزمون پایان ترم

 

 : منابع

 آنالی   حقیق  رویدن 

 آنالی   حقیق  فولند 

 

mailto:knourouzi@kntu.ac.ir
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 سازی ناهمواربهینه
 

                javaad.koushki@ut.ac.ir   : ایمیل                                                             جواد کوشیک مدرس: 

 ارشدکارشنایس   مقطع:                                                                  3     :تعداد واحد

 هدف درس: 

 سازی ناهموار است .  آشنان  با مفاهیم اولیه آنالی   ناهموار و الگوریتمهای عددی بهینه

 :نيازهاي علم  پيش

 بهینه سازی خیط 

 خیط  بهینه سازی غی 

   آنالی   ریاض  

 ئه مطالب: های درس و نحوه ارارسفصل

 فصل اول: مقدمات 

 فصل دوم: آنالی   محدب 

 فصل سوم: آنالی   نامحدب 

  
 

ایط بهینیک  فصل چهارم: شر

 فصل پنجم: تحدب های تعمیم یافته 

 فصل ششم: الگوریتمهای عددی و تخمینهای زیردیفرانسیل ها 

در این درس، مطالب به ترتیب فوق تدریس خواهند شد. این درس نیازی به مرنر حل تمرین ندارد و در مواقع مختلف جلسات : توجه

اشکال و حل تمرین برگزار خواهد شد. در فصل آخر تدریس، پروژه های برنامه نوییس توسط دانشجویان کار ای توسط استاد برای رفع اضافه

  .خواهد شد

: ارزش   یاب 

  نمره3تا 2حل تکالیف و پروژه ها 

  حضوری بودن( و 4امتحان میان ترم  نمره )در صورت حضوری شدن(6نمره )در صورت غی 

mailto:javaad.koushki@ut.ac.ir
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  حضوری بودن( و 8امتحان پایان نوبت  نمره )در صورت حضوری شدن(10نمره )در صورت غی 

 حضوری بودن( و 5های طول ترم امتحان  نمره )در صورت حضوری شدن(3نمره )در صورت غی 

 : منابع

[1] Introduction to Nonsmooth Optimization: Theory, Practice and Software; Adil Bagirov, et al   

[2] Nonsmooth Analysis and Control Theory; F.H. Clarke, et al. 

[3] Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control; Francis Clarke 
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 توابع ویژه
 

   mmjamei@mail.kntu.ac.ir ایمیل: (  https://wp.kntu.ac.ir/mmjameiمحمد مسجدجامیع  )صفحه شخیص:  مدرس: 

 کارشنایس ارشد  مقطع:                                                                                                       3 :تعداد واحد

 درس: هدف 

  .مطالعه توابع خاص در نظريه تقريب 

 :نيازهاي علم  پيش

 آنالی   عددي 

 ئه مطالب: های درس و نحوه ارارسفصل

 مربعات حداقل نظریه و متعامد فصل اول: توابع 

 سن رده کالسیک در متعامد هاي اي لهفصل دوم: چندجم  توزی    ع پی 

 رم محاسبه و فصل سوم: نمایش رودریگز
ُ
 کالسیک متعامد هاي اي دو چندجمله ن

 ي فصل چهارم: انتگرال  گاوس عددي گی 

 هندیس فوق فصل پنجم: توابع 

 

وع هر فصل فايل جزوه تهيه شده از طريق سامانه آموزش نحوه تدریس:  د تا با هاي مجازي در اختيار دانشجو قرار یم  قبل از شر گی 

  جلسات مشخص از دانشجو 
  قبل  در کالس حاض  شوند. در بعیص 

 
شود تا دريافت خود از مفاهيم آن جلسه را خواسته یم  آمادگ

رود دانشجو در موعد مقرر شود و انتظار یم  هاي متناسبر  در نظرگرفته یم  بصورت خالصه ارسال نمايد. براي مطالب هر هفته تمرين

د تا دانشجو متوجه ر یم  ها بر روي سايت قراها را در سامانه بارگذاري کند. در نهايت، پس از موعد مقرر پاسخ تمرينپاسخ گی 

 هايش بشود. اشتباهات احتمال  در پاسخ

  با دانشجويان کالس درس يک روز در هفته به مدت يک ساعت براي حل تمرين و رفع اشکال در  های حل تمرین: کالس
 

با هماهنیک

 نظر گرفته خواهد شد. 

  راه ارتباط  دانشجو و استاد: 

   از طريق آدرس ايميل اعالم شده -2                            (vc.kntu.ac.ir)هاي مجازي سامانه آموزش -1

: ارزش   یاب 

 شود: حضور دانشجو در کالس درس آنالین ، پرسش و پاسخ به صورت شفایه؛ارزشيانر  بصورت مستمر انجام یم  

 یف های دریس(؛تعریف تمرین و در نظرگرفت   مدت زمان یک هفته برای پاسخ دادن به سواالت )تکل

ییح، جواب کوتاه و ...؛ ، تشر های کوتاه در طول ترم به صورت تسب   برگزاری کوئی  

https://wp.kntu.ac.ir/
mailto:mmjamei@mail.kntu.ac.ir
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  مشخص در طول ترم در سامانه بارگذاري کند. 
 هر دانشجو برداشت خود از درس، و پاسخ سواالت مطرح شده را در پایان جلسان 

: فعاليت + آزمون  %0قالب کنفرانس، مشارکت در مباحث( و ارائه تمرين : هاي کالیس  )ارائه مطالب دریس  در محاسبه نمره نهان  

% :         0نهان  

 

 منابع: 

.  نظریه خاص در توابع. کتاب 1 الدين طویس    خواجه نصی 
، انتشارات دانشگاه صنعب   تقریب، تأليف محمد مسجدجامیع 
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هاي   *Cجیر
 

  masiha@kntu.ac.ir : ایمیل                                                                 .مسیحا  مدرس: 

ی کارشنایس  مقطع:                                        4  :تعداد واحد  ارشد و دکی 

 هدف درس: 

  های  *Cآشنان  با  مفاهیم جیر

 :نيازهاي علم  پيش 

 آنالی   تابیع 

 ئه مطالب: های درس و نحوه ارارسفصل

 ( ت  جلسه( 6فصل اول: عملگرهای کراندار روی فضاهای هیلیر

  های  جلسه( 6) ، خواص مقدمان  و مثال ها *Cفصل دوم: جیر

   :فصل سومc* -  های آبل و حساب تابیع در های آبل  *Cجیر  جلسه( 6)جیر

 جلسه( 5نایمارک )-فصل چهارم: قضیه گلفاند 

  فصل پنجم: نمایشC*-( های آبل و اندازه های طیق  برای عملگرهای نرمال  جلسه( 6جیر

 (  6فصل ششم : تجزیه همان )جلسه 

 

: ارزش   یاب 

 ( 5حضور مستمر در کالس و حل تمرینات کالیس )نمره 

 ( 7امتحان اول )نمره 

 ( 8امتحان دوم )نمره 

 

 منابع: 

 C* -  
 
ها نوشته مورف  جیر

   کانویآنالی   تابیع 

 آنالی   تابیع رودین 

 

 

 

mailto:masiha@kntu.ac.ir
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 های خیطمدل
 

                           malekzadeh@kntu.ac.ir ایمیل:                                                                                  زادهاحد ملک مدرس: 

 کارشنایس ارشد مقطع:                                                                                         4 :واحد تعداد 

 

 هدف درس: 

 مفهوم مبان  نظری رگرسیون، تحلیل آزمایشها و استنباط درباره آنهاآشنان  با 

 

 :نيازهاي علم  پيش

  1رگرسیون 

 

 مطالب: ئه های درس و نحوه ارارسفصل

 هافصل اول: مقدمات جیر و ماتریس 

 فصل دوم: آشنان  با تجزیه طیق  و برآوردپذیری 

 و آمیخته 
 
 فصل سوم: مدلها با اثرات ثابت، تصادف

 ین مربعات معمول و تعمیم یافته  فصل چهارم:  برآورد کمی 

 فصل پنجم: فرم درجه دوم و توزی    ع آنها 

 فصل ششم: آزمون آماری در مدلهای خیط 

 صل هفتم: تحلیل در مدلهای پیچیده ترف 

: ارزش   یاب 

  نمره را شامل یم شود.  6ال  5میان ترم از سه فصل ابتدان  و 

  نمره 4نمره فعالیت کالیس و حضورو غیاب جمعا 

  .مابق  امتحان پایان ترم خواهد بود 

 منابع: 

[1] Rencher, A.C., and Schaalje, G.B. (2008). Linear Models in statistics, Wiley, New York. 

[2] Seber, G.A.F. (1977). Linear Regression Analysis, Wiley, New York. 

[3] Searle, S. R. (1982) Matrix Algebra Useful for Statistics, Wiley, New York. (Chapters 14 and 15). 

 

mailto:malekzadeh@kntu.ac.ir
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 مبان  ریاض  علوم داده
 

  ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir    : ایمیل                                      حسن خدانی مهر                        مدرس: 

 کارشنایس ارشد مقطع:                                                                         3  :تعداد واحد

 هدف درس: 

ید. همچنت   یمدانشجو در این درس مبان  ریاض  مورد نیاز برای علم داده شامل احتمال، آمار و جیر خیط را یم آموزد که از گی 

Python  برای حل مسائل ریاض  استفاده کند. کتابخانه های علوم داده پایتون شاملnumpy ،scipy  ،scikit-learn  ،

matplotlib  ،seaborn  

 گردد: بخش یم 4های درس آموخته خواهد شد. لذا اهداف اصل درس شامل در قالب پروژه

  ،مبان  احتمال و آماری تجزیه و تحلیل داده ها 

 ،درک و اعمال جیر خیط برای تجزیه و تحلیل داده ها 

 ،درک و بهینه سازی عددی برای تجزیه و تحلیل داده ها 

  نوییس برای تسهیل اهداف ذکر شده. توسعه مهارت های برنامه 

 

 :نيازهاي علم  پيش

  آمارو احتمال، آشنان  با مفاهیم جیر خیط و بهینه سازی عددی، آشنان  با مهارت های برنامه نوییس و 
آشنان  با مبان 

 محاسبات
 

 پیچیدگ

 

 ئه مطالب: های درس و نحوه ارارسفصل

 فصل اول: فضای با ابعاد باال

  بزرگقانون اعداد 

 هندسه ابعاد باال 

  های 
 

 Unit Ballویژگ

 ایجاد نقاط به طور یکنواخت در یک گوی 

 در ابعاد باال توزی    ع گویس 

 و لم جانسون 
 
اوس -پروجکشن تصادف  لیندن اشی 

 هاجداسازی گویس 

 هابرازش گویس کروی به داده 

 

ین فضاهای فریع و تجزیه مقدار تکت   )
 (Singular Value( )SVDفصل دوم: بهی 

mailto:ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir
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    بردارهای تکت 

 (   تجزیه مقدار تکتSVD) 

 ین تقریب رتبه  k-بهی 

 بردارهای تکت   چپ 

 (  روش توانPower Method   برای تجزیه مقدار تکت ) 

 بردارهای تکت   و بردارهای ویژه 

    کاربردهای تجزیه مقدار تکت 

 

 و زنجی  مارکوففصل سوم: گشت
 
 های تصادف

 های ایستاتوزی    ع 

 در گرافهای تهمگران  گشت 
 
 های فاقد جهتصادف

 شبکه های برق و گشت 
 
 های تصادف

 بر روی گرافگشت 
 
 های بدون جهت با وزن یال واحدهای تصادف

 در فضای اقلیدیسگشت 
 
 های تصادف

 ه مارکوف  وب به عنوان یک زنجی 

 

ی ماشت     فصل چهارم: یادگی 

 ( الگوریتم ادراکPerception) 

   قابل تفکیک خیطتوابع هسته و داده های غی 

 تعمیم به داده های جدید 

 VC-Dimension 

 VC-Dimension    ی ماشت  و یادگی 

 سایر معیارهای اندازه 
 

ی پیچیدگ  گی 

 ی عمیق  یادگی 

 کاهش گرادیان 

 آموزش آنالین 

  تقویتBoosting 

 

یSketchingها )های کالن: جریان، طرحهای دادهفصل پنجم: الگوریتم  ( و نمونه گی 

 انیس جریان داده گشتاورهای فرک 

 ی طرح اسناد  الگوریتم های ماترییس با استفاده از نمونه گی 

، مدلفصل ششم: مدل  های مارکوف پنهان و مدلهای گرافییکهای موضویع، تجزیه ماتریس غی  منق 

 یک مدل ایده آل 
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   تجزیه ماتریس غی  منقNonnegative Matrix Factorization 

 NMF  ایط  Anchorبا شر

  بندی سخت و نرمخوشه 

    مدل مخقDirichlet سازی موضویع )دریکله برای مدلThe Latent Dirichlet Allocation Model for Topic 

Modeling) 

 ( مدل افزودن  غالبThe Dominant Admixture Model) 

 مفروضات رسیم 

 پیدا کردن ماتریس اصطالح-( موضوعTerm-Topic Matrix) 

 مدل های پنهان مارکوف 

 لهای گرافییک و انتشار باور مدGraphical Models and Belief Propagation 

 ی یا شبکه  Bayesian or Belief Networksهای باور بی  

 مارکوف زمینه 
 
 Markov Random Fieldsهای تصادف

 های فاکتور گرافFactor Graphs 

 های درختالگوریتم 

 های دلخواه ارسال پیام در گرافMessage Passing in General Graphs 

  انتشار  هشدارWarning Propagation 

 ها  بت   متغی 
 

 همبستیک

: ارزش   یاب 

  نمره 12آزمون پایان ترم 

  نمره 4تمرینات تحویل 

  نمره به صورت باز کردن و پیاده سازی یک مقاله 4پروژه 

 نمره 2الیت کالیس به صورت تشویق  فع 

 منابع: 

[1] Avrim Blum, John Hopcroft and Ravindran Kannan, Foundations of Data Science (2020) 

[2] Jianqing Fan, Runze Li, Cun-Hui Zhang and Hui Zou, Statistical Foundations of Data Science (2020) 

[3] Marc Peter Deisenroth, A Aldo Faisal and Cheng Soon Ong, Mathematics for Machine Learning (2020) 

[4] Fionn Murtagh, DATA SCIENCE FOUNDATIONS Geometry and Topology of Complex Hierarchic 

Systems and Big Data Analytics (2018) . 
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 اندازه و احتمال
 
 نظریه

 

  malekzadeh@kntu.ac.ir ایمیل: زاده                                                                     .احد ملک مدرس: 

 شدکارشنایس ار مقطع:                                                                               4 :تعداد واحد

 

 هدف درس: 

 آشنان  با مفاهیم نظریه اندازه و احتمال بمنظور توسعه مقاهیم احتمال 

 :نيازهاي علم  پيش

  1احتمال 

 ئه مطالب: های درس و نحوه ارارسفصل

 فصل اول: مروری بر همگران  دنباله توابع و انتگرال ریمان و محدودیت انتگرال ریمان 

 ای، سیستم یکنوا و سیگما میدانفصل دوم: آشنان  با سیستم مجموعه 

 فصل سوم: اندازه و اندازه احتمال و خواص و ویژگیهای آن 

 اندازه لبک و خواص آن ،
 
 فصل چهارم: متغی  تصادف

  
 

 های آنفصل پنجم: امیدریاض  و ویژگ

 و قضیه رادون نیکودین 
 

 فصل ششم: پیوستیک

 های فوریه و کاربردهای آن در نظریه احتمالفصل هفتم: شی 

 

: ارزش   یاب 

  نمره را شامل یم شود.  6ال  5میان ترم از سه فصل ابتدان  و 

  نمره 4نمره فعالیت کالیس و حضورو غیاب جمعا 

  .مابق  امتحان پایان ترم خواهد بود 

 

 منابع: 

Billingsley, P. (2012). Probability and measure (3th Ed). Anniversary Ed Wiley. 

Cinlar, E. (2011). Probability and Stochastic. Springer. 

Cohn, D.L. (2013). Measure theory (2th Ed). Birkhauser. 
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ی نظریه  تصمیم بی  

 

                                                                     -ایمیل:                           سیاره                                        عبدالرضا  مدرس: 

 کارشنایس ارشد مقطع:                                                                           4   :واحد تعداد

 هدف درس: 

ی برای تحلیل دادهآشنان  با   ز  یمروشهای آمار بی 
ز
ز  .شوندها معرف ی در آمار مانند تفسی  ذهنز مفاهیم پایه همچنی  ز ای روش بی 

ی برریس یماحتمال، انواع توزی    ع ز ز در روزآمد کردن اطالعات و استنباط آماری مانند برآوردهای بی  ، استفاده از تغیی  بی  ز های پیشی 

ی خواهد بود ز  .شوند، این مفاهیم شامل تلفیق روش راستنمایی کالسیک در قالب بی 

 

 :ي علم  نيازهاپيش

 مطابق مصوبه وزارت متبوع 

 

 : های درس و نحوه ارائه مطالبرسفصل

 ز  فصل اول نظریه ز و کاربرد مفاهیم تئوری بی   اصیل قضیه بی 

  :ی و راستنمایی کالسیکفصل دوم
ز ز روشهای بی   رابطه بی 

  :ز و دادهفصل سوم ی در ترکیب اطالع پیشی  ز  هاستفاده از روشهای بی 

  :ی شامل توزی    ع مفاهیم اسایسفصل چهارم ز یط، مجموعهاستنباط بی  ز شر ، توزی    عهای پیشی  ز و های معتیر های کناری پسی 

 اصل راستنمایی 

  :یفصل پنجم ز  برآورد مدلهای آماری توسط روشهای بی 

 ی  فصل ششم: آزمون فرضیه و برآورد بازه ای بی  

 ی  فصل هفتم :حاسبات بی  

 

 ست. برنامه اعالیم از سوی آموزش ا ساعت کالس بر اساس

 

  : یاب  ارزش

 شامل امتحانان  در طول ترم، امتحان پایان ترم و فعالیتهای کالیس است . 

 : منابع

[1]Bayes and empirical Bayes methods for data analysis. Carlin and Louis. 
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 گروههای خیط  نظریه

 

ضا  مدرس:     moghadam@kntu.ac.ir  ایمیل:                                                                   فر  مقدم علی 

ی ارشد/  کارشنایس مقطع:                                                                            4    : واحد  تعداد   دکی 

  درس:  هدف

 خیط گروههای  ساختار  با  دانشجویان آشنان   

 : علم   نيازهايپيش

  فته جیر  پیشر

 مطالب:  ارائه نحوه و  درس هایرسفصل

 ترانسوکشن  تصویری، خط عام، خیط گروه  تصویری، هندسه متنایه، میدانهای اول:  فصل 

 گروههای  دوم:  فصل ، ,PSL(n بودن ساده جایگشب  F) 

 تصویری گروه  و  خاص و  عام خیط گروه  از  زیرگروههان   سوم:  فصل 

 ویت قضیه و  سیمپلکتیک گروه  چهارم:  فصل 

 سیمپلکتیک ترانسوکشن پنجم:  فصل 

 سیمپلکتیک تصویری گروه  بودن ساده  ششم:  فصل 

 دوم درجه و  دوخیط شبه های فرم هفتم:  فصل 

 متعامد یکان   گروه   هشتم:  فصل 

 متنایه متعامد   گروه   نهم:  فصل 

 ده های بسته شکل به تمرینات شد.  خواهیم نهم … و   دوم  اول، فصل وارد  سپس شد.  خواهد  آغاز  جیر  مطالب یادآوری با  تدریس

 شد.  خواهد  انجام دریس عنوان هر  تدریس از  پس ها  تمرین حل گرفت.   خواهد  قرار  دانشجویان اختیار  در  شده تایپ و  تان  

: ارزش   یاب 

 نمره(، 10) نهم تا  چهارم  فصول مطالب شامل ترم پایان امتحان ، نمره( 6) سوم و  دوم اول، فصول مطالب شامل ترم میان امتحان

 نمره(.  4) کالس  در  منظم حضور  و  کالیس  کار   محوله، تمرینات حل

 منابع: 

 1۳87.  دوم چاپ تهران، دانشگاه چاپ و  انتشارات موسسه درفشه، رضا  محمد  دکی   تالیف خیط، گروههای  (1)

[2] Artin, Emil. The orders of the linear groups. 8Comm. Pure Appl. Math.  (1955 ,)355-365 .  
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[3] Artin, Emil. The orders of the classical simple groups. 8Comm. Pure Appl. Math.  (1955 ,)       

455-472 .  
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 1هندسه منيفلد
 

   malek@kntu.ac.ir  :ایمیل                                                                    فرشته ملک مدرس: 

 ارشدكارشنایس  مقطع:                                                                                4 :تعداد واحد

 

 درس: هدف 

  منیفلدهای هموارآشنان  با 

 

 ئه مطالب: های درس و نحوه ارارسفصل

تعریف منیفلد و ارائه مثالهای مختلف از آنها، تعریف نگاشت هموار روی منیقلدها، ساخت   منیقلدهای جدید از طریق تعریف رابطه 

تعریف بردار مماس بر یک منیفلد، تعریف های هم ارزی روی فضاهای شناخته شده، مثل نوار موبیوس و فضاهای تصویریريال 

فضای مماس، تعریف نگاشتهای ایمرست   و سابمرسیون،  تعریف زیرمنیفلدهای ایمرسه و ایمبدینگ، تعریف میدان برداری روی 

 فریم ها. -1منیفلد و خمهای انتگرال آنها،  تعریف گروه ل، تعریف مشتق خارجر و 

 

: ارزش   یاب 

 15  سد،نمره اختصاص دارد  به ارائه حل تمرین و امتحانات مستمر که در طول ترم به انجام می 

  .نمره در امتحان پایان ترم کسب خواهد شد 
 
 باف

 

 منابع: 

[1] An introduction to manifolds, Loring W. Tu 
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 الگوریتم و محاسبه
 

 Johwari@kntu.ac.ir    : ایمیل                                                       حست   جوهری  مدرس: 

 کارشنایس ارشد مقطع:                                                                   3: تعداد واحد  

 هدف درس: 

فته در نظریه محاسبات و الگوریتمها  ارائه مباحبی پیشر

 :علم  نيازهاي پيش

 تجزیه و تحلیل الگوریتمها 

 ئه مطالب: های درس و نحوه ارارسفصل

  :محاسبان  و الگوریتمهافصل اول 
 

 مقدمان  در مورد تئوری پیچیدگ

  فصل دوم: مسائلP و تکنیکهای الگوریتیم متداول 

  فصل سوم: مسائلNP  و تکنیک تقلیل، مسئلهP  وNP 

   :سلسله فصل چهارم ،
 

، قطریکالسهای پیچیدگ  سازیمراتب زمان 

 فضا در محاسبات 
 

 فصل پنجم: پیچیدگ

  
 
 فصل ششم: الگوریمتهای تصادف

  فصل هفتم: اثبات با تعامل، قضیهIP = PSPACE 

  :رمزنگاری و تئوری محاسباتفصل هشتم 

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

 صبح(  12ال  1٠:3٠ساعت کالس: شنبه و دوشنبه و چهارشنبه )ساعت  

 

: ارزش   یاب 

  .نمره نهان  درس بر اساس آزمونهای در طول ترم، تکالیف محوله، حضور و فعالیت کالیس خواهد بود 

 منابع: 

1.Sanjeev Arora and Boaz Barak. Computational Complexity: A Modern Approach, Cambridge University 

Press. 1st Edition. 2009 

2.Michael Mitzenmacher and Eli Upfal. Probability and Computing: Randomized Algorithms and [1] An 

introduction to manifolds, Loring W. Tu 
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ل بهینه ات و کنی   حساب تغیی 
 

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

ی/کارشنایس ارشد مقطع:                                                                      3: تعداد واحد   دکی 

 هدف درس: 

لسازی روی تابعک اصول بهینه  ها و رویه ها به همراه مقدمه ای از نظریه کنی 

 :نيازهاي علم  پيش

 آنالی   حقیق  مقطع کارشنایس ارشد 

 ئه مطالب: های درس و نحوه ارارسفصل

  :بهینه سازی در فضای اقلیدیس مقدماتفصل اول 

  :فضای برداری و مشتق گاتوکسفصل دوم 

  :بهینه سازی توابع محدبفصل سوم 

  :های الگرانژ و دوبویس ریموندلمفصل چهارم 

  :فضای برداری نرم دار و مینیمم موضیعفصل پنجم 

  :معادله اویلر الگرانژفصل ششم 

  :بهینه سازی در فضای توابع قطعه ای پیوستهفصل هفتم 

  :اصل همیلتون در مکانیک فصل هشتم 

  نهمفصل : 
 

 برای بهینهیک
 
ایط کاف  شر

   یاگت   فصل دهم: مقدمه بر نظریه
ل و اصل پونی   کنی 

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

 صبح(  12ال  1٠:3٠)ساعت  یکشنبه و سه شنبهساعت کالس:  

 

: ارزش   یاب 

  .نمره نهان  درس بر اساس آزمونهای در طول ترم، تکالیف محوله، حضور و فعالیت کالیس خواهد بود 

 منابع: 

1. Troutman, J. L. (2012). Variational calculus and optimal control: optimization with elementary 

convexity. Springer Science & Business Media.Arora and Boaz Barak. Computational Complexity: A 

Modern Approach, Cambridge University Press. 1st Edition. 2009 

2.Van-Brunt, The calculus of variations, Springer, 2004.  
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