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 1احتمال 
                                                      -:سیاره                                                                 ایمیل عبدالرضا: مدرس

  کارشناسی: مقطع                                                                        3   :تعداد واحد 

در این درس متغیرهای . دانشجویان با مفاهیم مقدماتی مورد نیاز برای مطالعه و یادگیری استنباط آماری آشنایی :هدف درس

. گیرد  ل متداول، ویژگی ها و خواص آن ها مورد مطالعه قرا میتصادفی به عنوان تابعی اندازه پذیر تعریف و توزیع های احتما

 .همچنین روابط بین متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمال بررسی می شوند

 :نیازهاي علمی پیش

 مبانی احتمال  

 :هاي درس و نحوه ارائه مطالب سرفصل

: فصل اول

 

: فصل دوم

 

: فصل سوم

 

:فصل چهارم
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............................................. 

عالوه بر کالس درس، کالس حل تمرین نیز در نظر گرفته شده . این کالس مطابق برنامه اعالمی از سوی آموزش برگزار می شود

 .است که ساعت برگزاری آن هماهنگ خواهد شد

  :یابی ارزش

نمره شرکت و فعالیتهای کالسی  2نمره و  6نمره، امتحانات طول ترم  2ن نمره، حل تمری 11ارزشیابی شامل امتحان پایان ترم 

 .است 

 :منابع
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 و احتمال مهندسی آمار 
                     razieh.khodsiani@alumni.iut.ac.ir :  ایمیل                                                   راضیه خودسیانی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                              2  :تعداد واحد

 : هدف درس

 شناخت یک جامعه آماری . آشنایی با مفاهیم احتمال و آمار

 -:نیازهاي علمی پیش

 :مطالبئه و نحوه ارا هاي درس سرفصل

 مفهوم احتمال، محاسبه احتماالت، احتمال شرطی، استقالل دو پیشامد: احتمال: فصل اول

، متغیرهای تصادفی توام، توزیع احتماالت شرطی و (گسسته و پیوسته)انواع متغیرتصادفی : متغیرتصادفی و انواع آن: فصل دوم

 حاشیه ای، متغیرهای تصادفی مستقل

 امیدریاضی، امیدریاضی شرطی، واریانس، کواریانس مفهوم: امیدریاضی: فصل سوم

 توزیع نرمال، توزیع برنولی، توزیع دو جمله ای، قضیه حد مرکزی: برخی از توزیع های احتمال: فصل چهارم

 برآورد نقطه ای، برآورد فاصله ای، آزمون فرض آماری: آمار استنباطی: فصل پنجم

 :جدول زمانبندی

خيتار فيرد ارائه روش  مبحث درس 

 درس

 آنالين آمار و احتمال مهندسيدرس  کلي يمعرف 28/60/1066 1

 آنالين  احتمال 60/60/1066 2

 آنالين (1قسمت )متغیر تصادفي و انواع آن  11/60/1066 3

 آنالين (2قسمت )متغیر تصادفي و انواع آن  18/60/1066 0

 آنالين (3قسمت )متغیر تصادفي و انواع آن  25/60/1066 5

 آفالين حل تمرين 62/68/1066 0

 آنالين (1قسمت ) امیدرياضي 60/68/1066 0

 آنالين (2قسمت ) امیدرياضي 10/68/1066 8

 آنالين (3قسمت ) امیدرياضي 23/68/1066 0

mailto:razieh.khodsiani@alumni.iut.ac.ir
mailto:razieh.khodsiani@alumni.iut.ac.ir
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 آنالين (1قسمت )برخي از توزيع های احتمال  36/68/1066 16

 آنالين (2قسمت )برخي از توزيع های احتمال  60/60/1066 11

  (آزمون میانترم)ارزيابي مرحله اول  10/60/1066 12

 آنالين (1قسمت )آمار استنباطي  21/60/1066 13

 آنالين (2قسمت )آمار استنباطي  28/60/1066 10

 آنالين (3قسمت )آمار استنباطي  65/16/1066 15

 آنالين (0قسمت )آمار استنباطي  12/16/1066 10
 

  :یابی ارزش

 بارم نمره تاريخ نحوه ارزيابي ارزيابينوع 

 نمره 8 10/60/1066 آزمون تشريحي مرحله اول ارزيابي

مرحله دوم 

 ارزيابي

 نمره 9 62/11/1066 آزمون تشريحي

 نمره 3 -- تحويل تمرين های تعیین شده در زمان معین تكلیف

 :منابع

 نادر نعمت الهیدکتر  :آمار و احتماالت مهندسی           نویسنده   [1]

 جزوه کالس [2]
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 آمارو احتمال مهندسي       
 

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

 کارشناسی: مقطع                                                                         3 :تعداد واحد

 :هدف درس

 مفاهیم اولیه و اصول و مبانی علم آمارآشنایی با 

 :نیازهاي علمی پیش

 ندارد

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

 آمار توصیفی: فصل اول

 احتمال: فصل دوم

 متغیر تصادفی و امیدریاضی: سومفصل 

 هاانواع توزیع: فصل چهارم

 های نمونه ایقضیه حدمرکزی و توزیع: فصل پنجم

 (ای و فاصله اطمینانبرآورد نقطه)برآوردیابی : فصل ششم

 آزمون فرضیه: فصل هفتم

 رابطه خطی بین دو متغیر و رگرسیون: فصل هشتم

 

  :یابی ارزش

 .نمره را شامل می شود 5الی  4ابتدایی و میان ترم از دو فصل 

 نمره 4نمره فعالیت کالسی و حضورو غیاب جمعا 

 .مابقی امتحان پایان ترم خواهد بود

mailto:malekzadeh@kntu.ac.ir
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 :منابع

 .انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. آمار و احتمال مقدماتی(. 1334)بهبودیان، جواد  (1

 ت شرحانتشارا. آمار و احتماالت مهندسی(. 1331)نعمت اللهی، نادر  (2
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  یتامدقم یضایر زیلانآ
 .rimasiha@kntu.ac ایمیل                                  مسیحا. :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                    :تعداد واحد

 

 :هدف درس

 مفاهیم مقدماتی آنالیز ریاضی آشنایی با 

 

 و مبانی ریاضی 0ریاضی عمومی  :نیازهاي علمی پیش 

- 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 (جلسه 8)دستگاه اعداد حقیقی  :فصل اول

 (جلسه 12)توپولوژی پایه : فصل دوم

 (جلسه 16)دنباله ها و سری های عددی  : سومفصل 

 

  :یابی ارزش

 

 (نمره 5)تمرینات کالسی حضور مستمر در کالس و حل  -1

 (نمره 3) امتحان اول از فصل اول -2

 (نمره 6) امتحان دوم از فصل دوم -3

 (نمره 6) از فصل سوم( پایانی)امتحان سوم -4

 

 

mailto:masiha@kntu.ac.ir
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 :منابع

 دیناصول آنالیز ریاضی نوشته والتر رو -1

  اپوستل. آنالیز ریاضی نوشته تام م -2
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 بهینه سازی خطی
                                 javaad.koushki@ut.ac.ir            :ایمیل                                                            جواد کوشکی :مدرس

 کارشناسی : مقطع                                                              3     :تعداد واحد

  :هدف درس

  .هدف اصلی این درس مقدمه ای بر روش های نظری و الگوریتمی بهینه سازی خطی است

 :نیازهاي علمی پیش

 مبانی ماتریس ها و جبر خطی 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 مقدمات :فصل اول

 جبر خطی و آنالیز محدب: فصل دوم

 روش سیمپلکس: فصل سوم

 شروع حل و همگرایی: فصل چهارم

 شرایط بهینگی: فصل پنجم

 دوگان و تحلیل حساسیت: فصل ششم

هفته از شروع کالس ها، یک مربی حل تمرین، برای بررسی 3یا 2بعد از . در این درس، مطالب به ترتیب فوق تدریس خواهند شد

در فصل های مختلف پروژه های برنامه نویسی مرتبط با . تمرین و همچنین رفع اشکال، به دانشجویان معرفی خواهد شد د حلرون

 .شود دانشجویان ارائه می این درس به

 - :یابی ارزش

 

 

mailto:javaad.koushki@ut.ac.ir
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 :منابع

 (منبع اصلي) برنامه ریزی خطی بازارا ترجمه دکتر اسماعیل خرم (1

 لوئنبرگر ترجمه دکتر مهدوی امیریبرنامه ریزی خطی و غیرخطی  (2

 آشنایی با تحقیق در عملیات حمدی طه ترجمه دکتر علیرضایی (3
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 توپولوژی
 m.hosseini@kntu.ac.ir دکتر ملیحه حسینی                                                      ایمیل   : مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                     3   :تعداد واحد

 : هدف درس

به ویژه این درس تکمیل کننده مطالبی است که . آشنایی با فضاهای توپولوژیک و مفاهیم مربوطه هدف اصلی این درس است

 . آنالیز ریاضی راجع به فضاهای متری آموخته انددانشجویان در 

 

 :نیازهاي علمی پیش

 مبانی آنالیز ریاضی

 

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

فضاهای توپولوژیک،  پایه یک توپولوژی، توپولوژی ترتیبی، توپولوژی حاصل ضربی، توپولوژی زیرفضایی، مجموعه های : فصل اول

 .مجموعه، توابع پیوستهبسته و نقاط حدی، بستار 

 . فضاهای همبند، فضاهای فشرده، فشردگی نقطه حدی و فشردگی دنباله ای: فصل دوم

 .اصول موضوع شمارایی، اصول موضوع جداسازی،  لم اوریسون: فصل سوم

 

ارائه چتمرین در امتحان پایان ترم و همچنین کار کالسی که شامل حضور فعال در کالس، حل به موقع تمرین ها و : یابی ارزش

  .کالس می باشد، مجموع نمره درس را تشکیل می دهد

 

 

 

 

 

mailto:m.hosseini@kntu.ac.ir
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 :منبع

 توپولوژی، نخستین درس نوشته جیمز مانکرز 
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 جبر خطی
         r.ghaffari85@gmail.com ایمیل                                                                       رضوان غفاری: مدرس

 مقطع کارشناسی                                                                                              3  :تعداد واحد

                                                                               

 :هدف درس

 آشنایی با مبانی جبر خطی و ماتریس ها و کاربردهای آن در علوم و مهندسی

 :نیازهای علمي پیش

 1ریاضی 

 :ئه مطالبهای درس و نحوه ارا سرفصل

 (سه هفته) و غیر مربعی  حل دستگاه های معادالت خطی مربعی: فصل اول

 (دو هفته)ماتریس ها : فصل دوم

 (دو هفته)دترمینان ها : فصل سوم

 (چهار هفته)فضاهای برداری عمومی و زیر فضاها : فصل چهارم

 (سه هفته)مقادیر ویژه و بردارهای ویژه : فصل پنجم

 (دو هفته)نگاشت های خطی : فصل ششم

 

  :يابي ارزش

 .نمره دارد 2ارائه آن ها در کالس توسط دانشجویان با توجه به کیفیت ارائه حداکثر تحویل تمرین ها و  -1

 .نمره دارد 1شرکت در پرسش و پاسخ کالسی و فعالیت درکالس  -2

 :آزمون های میانترم در دو مرحله برگزار می گردد -3

 (نمره 6)صبح  3آبان ساعت  1شامل فصل اول، دوم و سوم در تاریخ  1آزمون     

 (نمره 5)صبح  3آذر ساعت  13شامل فصل چهارم  در تاریخ  2آزمون     

mailto:r.ghaffari85@gmail.com
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 (نمره 6)صبح  1:31دی ساعت  28آزمون پایان ترم شامل فصل ششم و هفتم در تاریخ  -4

 :منابع

 کتاب جبر خطی پیام نور

 کتاب جبر خطی هافمن
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 جبرخطی عددی
                               azakeri@kntu.ac.ir:ايمیل                                                                               علی ذاکری :مدرس

 کارشناسی :مقطع                                                                                3 :تعداد واحد

ها و به تبع آن یافتن جواب های مستقیم و تکراری در تجزیه ماتریسای مبتنی بر روشهای رایانهالگوریتم آشنایی با:هدف درس

 .تقریبی دستگاه معادالت خطی با ماتریس ضرایب مربعی و مستطیلی

 .های ارائه شده با تکیه بر مفهوم پایداری و همگرایی جوابتجزیه و تحلیل روش

 ها و جبرخطی؛ مبانی آنالیز عددی، مبانی کامپیوتراتریسمبانی م :نیازهاي علمی پیش

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 (سه هفته)ها و جبرخطی جبرخطیمفاهیم مقدماتی مورد نیاز و یادآوری درس مبانی ماتریس :فصل اول

A review of some introductory concepts from linear algebra such as vector spaces, 

Subspace,  

linear independence and Basis, 

Vector and matrix, 

Inner production, 

Vector and matrix norms,  

Orthogonality,  

Some special matrices, Range and Null spaces,  

Rank of a matrix and solving of linear system of equations, 

 

 (سه هفته)ماتریسی با استفاده از اعداد حقیقی با ممیز شناور محاسبات  :فصل دوم

Floating point numbers and errors in computations 

Conditioning of the problem,  

Stability of the algorithm and accuracy of the solution,  

The condition number and nearness to singularity,  

Examples of ill-conditioned eigenvalue problems,  

Perturbation analysis, 

Solution of an upper triangular system,  

Solution of a lower triangular system,  

 (سه هفته)ها های مستقیم برای تجزیة ماتریسروش :فصل سوم

LU factorization,   

LU factorization using Gaussian elimination,  

Gaussian elimination with partial and complete pivoting,  

Doolittle and Crowt factorization algorithm, 

The Cholesky factorization algorithm for the Symmetric Positive Definite matrices,  

Solution of linear algebraic systems using LU factorization,  

QR factorization consisting of Householder's Matrices and QR factorization,   

Householder's matrices and QR factorization, 

Givens matrices and QR factorization,  

Givens method for QR factorization and Classical and Modified Gram-Schmidt algorithms for QR factorizations, 
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 (دوهفته)ها حل دستگاه معادالت خطی مبتنی بر روش تجزیه ماتریس :فصل چهارم

Solution of linear algebraic systems using LU factorization,  

Solution of linear algebraic systems using QR factorization,  

Classical and Modified Gram-Schmidt algorithms for solving linear algebraic systems 

 (دوهفته)های تکراری حل دستگاه معادالت خطی مبتنی بر روش :فصل پنجم

The Jacobi methods, 

Gauss-Seidel methods, 

SOR methods,  

 (يک هفته) SVDروش تجزیة : فصل ششم

Singular Value Decomposition, 

 (يک هفته) های عددی برای یافتن تقریب مقادیر ویژه و بردارهای ویژهروش: فصل هفتم
Computing selected eigenvalues and eigenvector such as  

Power method,  

Inverse iteration,  

Rayleigh quotient iteration method. 

 .خواهد بود 21فوق و نرمال کردن آن به نمره  نمره نهایی از مجموع نمرات :یابی ارزش

 هاآزمون

 (نمره 11)از مطالب فصل اول : آزمون اول

 (نمره 11)از مطالب فصل دوم : آزمون دوم

 (نمره 21)از مطالب فصل سوم و چهارم : آزمون سوم

 (نمره 31)میان ترم از چهار فصل اول : آزمون چهارم

 (نمره 11)از مطالب فصل پنجم : آزمون پنجم

 (نمره 11)از مطالب فصل ششم و هفتم : آزمون ششم

 (نمره 31)میان ترم دوم از فصل پنجم تا هفتم : آزمون هفتم

 (نمره 81)آزمون نهایی : آزمون هشتم

 تکالیف

 ( نمره 5) از مطالب فصل اول و دوم : تکلیف اول

 (نمره 11)از مطالب فصل سوم و چهارم : تکلیف دوم

 (نمره 11)ب فصل پنجم از مطال: تکلیف سوم

 (نمره 5)از مطالب فصل ششم و هفتم : تکلیف چهارم

 :منابع

[1] Biswa Nath Datta, Numerical linear algebra and applications, Siam, 2009.  

[2] W. Hager, Applied Numerical Linear Algebra, Prentice Hall, 1988. 

[3] G. W. Stewart, Introduction to Matrix Computations, Academic Press, 1973 
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 های آماری  روش

                   razieh.khodsiani@alumni.iut.ac.ir :  ایمیل                                         راضیه خودسیانی: مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                  3  :تعداد واحد

 بررسی و شناخت جوامع آماری، مقایسه دو جامعه آماری، بررسی یک ادعا در مورد یک جامعه : هدف درس

 1احتمال  :نیازهاي علمی پیش

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

، (جداول آماری، نمودارهای آماری، شاخص های عددی)آماری، معرفی آمار، آمار توصیفی معرفی روش : مقدمات و تعاریف: فصل اول (1

 معرفی آمار استنباطی

، برخی ویژگی های یک برآوردگر خوب (روش گشتاوری، روش درستنمایی ماکزیمم)روش های برآوردیابی : برآورد نقطه ای: فصل دوم (2

 مترهای دو جامعه، برآورد نقطه ای پارا(نااریبی، کمترین واریاس)

برآورد فاصله ای برای پارامترهای برخی از توزیع های مهم، مقایسه دو جامعه با استفاده از برآورد فاصله ای : برآورد فاصله ای: فصل سوم (3

 پارامترهای آن ها

 2-، آزمون کایpتعاریف و مقدمات، مراحل انجام یک آزمون آماری، مقدار : آزمون فرض های آماری: فصل چهارم (4

 SPSS: نرم افزار انتخاب شده برای تدریس (5

 :جدول زمانبندی

خيتار فيرد  روش ارائه درس مبحث درس 

 آنالين روش های آماریدرس  کلي يمعرف 20/60/1066 1

 آنالين  آمار توصیفي 20/60/1066 2

 آنالين  آمار توصیفي 63/60/1066 3

 و آنالين فايل صوتي (اولبخش )آموزش نرم افزار  16/60/1066 0

 و آنالين فايل صوتي (دومبخش )آموزش نرم افزار  12/60/1066 5

 آنالين (1قسمت )براورد نقطه ای  10/60/1066 0

 آنالين (2قسمت )براورد نقطه ای  10/60/1066 0

 آنالين (3قسمت )براورد نقطه ای  20/60/1066 8

 آنالين (0 قسمت)براورد نقطه ای  20/60/1066 0

 آنالين 1تكلیف رفع اشكال و  61/68/1066 16

 آنالين (1قسمت )برآورد فاصله ای  63/68/1066 11

 آنالين 1حل تمرين  68/68/1066 12
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 آنالين (2قسمت )برآورد فاصله ای  16/68/1066 13

 آنالين (3قسمت )براورد فاصله ای  15/68/1066 10

 آنالين (0قسمت )براورد فاصله ای  10/68/1066 15

 آنالين (5قسمت )براورد فاصله ای  22/68/1066 10

 آنالين 2تكلیف رفع اشكال و  20/68/1066 10

 آنالين 2حل تمرين  20/68/1066 18

  (میانترم)برگزاری ارزيابي مرحله اول  61/60/1066 10

 آنالين (1قسمت )آزمون فرض های آماری  60/60/1066 26

 آنالين (2قسمت )آزمون فرض های آماری  68/60/1066 21

 آنالين (3قسمت )آزمون فرض های آماری  13/60/1066 23

 آنالين (0قسمت )آزمون فرض های آماری  15/60/1066 23

 آنالين (5قسمت )آزمون فرض های آماری  26/60/1066 20

 آنالين 3تكلیف رفع اشكال و  22/60/1066 25

 آنالين 3حل تمرين  20/60/1066 20

 و آنالين فايل صوتي (بخش سوم) آموزش نرم افزار 20/60/1066 20

 و آنالين فايل صوتي (بخش چهارم) آموزش نرم افزار 60/16/1066 28

 آنالين پروژه  60/16/1066 20

 آنالين پروژه  11/16/1066 36

 آنالين رفع اشكالدوره و  13/16/1066 31

  :یابی ارزش

 بارم نمره تاريخ ارزيابي نحوه نوع ارزيابي

مرحله اول 

 ارزيابي

 نمره 0 01/60/1066 آزمون تشريحي

مرحله دوم 

 ارزيابي

 نمره 8 28/10/1066 آزمون تشريحي

 نمره 2 -- تحويل تمرين های تعیین شده در زمان معین تكلیف

 نمره 0 29/10/1066 نمره 3: نمره ، تحويل گزارش نهايي  1: انتخاب يک موضوع کاربردی  پروژه

 :منابع

[1]         Statistics Principles and Methods,           Richard A.Johnson 

[2]     Gouri K.Bhattacharyya      
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 1ریاضی عمومی 

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

 کارشناسی: مقطع                                                                      4  :تعداد واحد

 :هدف درس

 .مفاهیم حساب دیفرانسیل و انتگرالآشنایی با 

 :نیازهاي علمی پیش

 .پیشنیاز ندارد

 :ئه مطالبنحوه اراو  هاي درس سرفصل

مختصات قطبی و اعداد مختلط، در این فصل دانشجویان با چگونگی نمایش نقاط صفحه در مختصات قطبی، و رسم : فصل اول

سپس با اعداد مختلط و نمایشهای مختلف آنها، و چگونگی محاسبه همه (. جلسه3) نمودارهایی در دستگاه قطبی آشنا میشوند 

 (جلسه 4)یقی آشنا میشوندصفرهای چندجمله ایهای حق

 (جلسه 6)حد و پیوستگی و مشتق، و کاربردهای مشتق: فصل دوم

 (جلسه 6)انتگرال معین، تعریف لگاریتم به کمک انتگرال معین، کاربردهای انتگرال معین: فصل سوم

 (جلسه1) معرفی توابع هایپربولیک: فصل چهارم

 (جلسه 4)انتگرال نامعین و روشهای انتگرال گیری: فصل پنجم

 (جلسه 3) انتگرالهای غیرعادی یا ناسره :  فصل ششم

  :یابی ارزش

نمره به امتحان پایان ترم اختصاص دارد و بقیه نمره از امتحانات مستمری که در انتهای هر فصل به  5نمره به حل تمرین ، و  4

 .عمل میاید به دانشجو اختصاص میابد
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 کتابهای توماس، آدامز، لیتهلد و کتاب دکتر مسیحا حساب دیفرانسیل و انتگرال ،: منابع
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 1رياضي عمومي 

 

  mtoranj@mail.kntu.ac.ir : محمد ترنج سیمین                                                                  ايمیل : مدرس

        کارشناسي: مقطع                                                                                 3   :تعداد واحد

              

 -: پیش نیازهای علمي 
 :هدف درس

 انتگرال و دیفرانسیل حساب مفاهیم با اساسی آشنایی

 موضوع مباحث تدریسی موضوع فصل هفته

 معرفی مختصات قطبی، رابطه بین مختصات قطبی و دکارتی، رسم نمودارهای قطبی قطبيمختصات : فصل اول اول

 ام اعداد مختلط  n ریشه و قطبی نمایش مختلط، اعداد جبری اعمال مختلط، اعداد ، اعداد مختلط: فصل دوم دوم

 پیوستگی و نامتناهی حدهای بینهات، در یکطرفه، حد حدهای و حد قضایای حد، تعریف حدو حد و پیوستگي :سومفصل  سوم

 مشتق قضایای و فرمولها مشتق، تعریف مشتق: چهارمفصل  چهارم
 ضمنی مشتق و باالتر مراتب مشتق آن، مشتق و معکوس تابع مرکب، تابع مشتق مشتق: چهارمفصل  پنجم
 دیفرانسیبل و پارامتری مشتقگیری تیلور، بسط میانگین، مقدار و رول قضیه مشتق: چهارمفصل  ششم
 اکسترمم قضیه برای مشتق آزمون اکسترمم، قضیه کاربرد اکسترمم کاربردهای مشتق :چهارمفصل  هفتم

 معرفی انتگرال نامعین، برخی روشهای مهم انتگرال گیری انتگرال نامعین: پنجمفصل  هشتم

 ...روش تغییر متغیر، روش جزبه جزء و  روش های انتگرال گیری: پنجمفصل  نهم

 بررسی روشهای حل انتگرال های کسری انتگرال کسری: پنجمفصل  دهم

 بررسی روشهای حل انتگرال های ناسره انتگرال ناسره: پنجمفصل  یازدهم
 اولیه تابع و معین انتگرال خواص معین، انتگرال مساحت، محاسبه انتگرال معین: پنجمفصل  دوازدهم
 ... و مثلثاتی توابع انتگرال انتگرال، و دیفرانسیل حساب اساسی میانگین،قضایای  مقدارقضیه  انتگرال معین: پنجمفصل  سیزدهم

 ...مساحت، طول قوس، حجم حاصل از دوران و  کاربردهای انتگرال: پنجمفصل  چهاردهم

 ...معرفی سری، سریهای نامتناهی، سریهای هندسی و هارمونیک، سری: فصل ششم پانزدهم

 آزمون های همگرایی، سریهای متناوب، سریهای توانی سری: فصل ششم شانزدهم
 :یابيارزش

 نمره،  5( : 1میان ترم

 نمره    5(: 2میان ترم 

   نمره 8: پايان ترم

 نمره 2: فعالیت کالسي و و ارائه تمرينات تحويلي
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 :منابع

 

 فینی آل راس و توماس جرج :تالیف تحلیلی هندسه و انتگرال و دیفرانسیل حساب  [1]

 سیلورمن ریچارد :تالیف تحلیلی هندسه و انتگرال و دیفرانسیل حساب  [2]

 لیتهلد لوییس :تالیف تحلیلی هندسه و انتگرال و دیفرانسیل حساب    [3]
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 1رياضي عمومي

     olia.calculus@gmail.com      :ایمیل                                                                       فاطمه علیا :مدرس

 ی                                                                                             کارشناس: مقطع                                                                             3  :تعداد واحد

حل . یافتن شیب خط مماس بر نمودار یک تابع و محاسبه مساحت زیر نمودار، از جمله مسائل بنیادی ریاضیات و فیزیک است:   هدف درس

 .می پردازیم و انتگرال است که  در این درس به مطالعه آن ها روی توابع تک متغیره( مشتق)این مسائل  دغدغه اصلی حساب دیفرانسیل 

 ندارد  :نیازهاي علمی پیش 

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

اعداد مختلط، نمایش نموداری، مزدوج، اعمال جبری و ویژگی های اعداد مختلط ، نمایش و فرم قطبی، ریشه های : فصل اول

 . مختلط و قضیه اساسی جبر

 حد و پیوستگی، تعریف شهودی و ریاضی حد، قضایا یکتایی و فشردگی، پیوستگی، قضایای مقدار میانی و بولتزانو: فصل دوم

معادله خط مماس و قائم بر منحنی، قواعد مشتق گیری و مشتق زنجیره ای، قضایای رول، مقدار میانگین  مشتق،: فصل سوم

 ،  مشتق ضمنی، توابع صعودی و نزولی(کُشی)، مقدار میانگین تعمیم یافته (الگرانژ)

و   ، وارون هیپربولیک(هذلولوی)ربولیکتوابع متعالی، تابع وارون و مشتق آن، توابع مثلثاتی، لگارتم طبیعی، نمایی، هیپ: فصل چهارم

 مثلثاتی

، آزمون های مشتق اول و دوم، تقریب ها، (اکسترمم های نسبی ومطلق، عطف)کاربردهای مشتق، نقاط بحرانی : فصل پنجم

 چندجمله ای تیلور، مک لورن و هم ارزی، صور مبهم نمایی

روش تغییر متغیر و معرفی برخی تغییر ( 1: انتگرال گیری ، فرمول ها و تکنیک های(پادمشتق)انتگرال نامعین : فصل ششم

 روش انتگرال گیری جز به جز( 3روش تجزیه به کسرهای جزیی، ( 2متغیرهای پرکاربرد، 

انتگرال معین و کاربردها، مجموع های ریمان، قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال و تعمیم آن، تغییر متغیر در : فصل هفتم

ن، محاسبه مساحت ناحیه بین دو نمودار، طول قوس یک نمودار، حد مجموع، حجم و مساحت جانبی حاصل از دوران، انتگرال معی

 انتگرال ناسره

 دنباله ها  و سری های عددی، آزمون های همگرایی، سری های توانی، تعیین شعاع و بازه همگرایی آن ها: فصل هشتم

ن ترم، کوئیزهای مستمر و کالسی، تمرینات تحویلی،  فعالیت و مشارکت دانشجویان شامل امتحانات میان ترم، پایا  :یابی ارزش

  در کالس
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 : منابع

 Robert Alexander Adams, Calculus a complete course (2018, Pearson) ■  

یا دکتر علی اکبر عالم زاده دکتر محمد علی رضوانی : ترجمه جلد اولرابرت الکساندر آدامز،. حساب دیفرانسیل و انتگرال   [1] 

انتشارات . یدکتر ارشک حمید: ترجمه قسمت اول و قسمت دوم جلد یک،  جیمز استوارت،: نویسنده. لحساب دیفرانسیل و انتگرا

 فاطمی
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 1رياضي عمومي       

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

 کارشناسی : مقطع                                                                3     :تعداد واحد

 :هدف درس

 . باشدهای محاسباتی آنالیز ریاضی کالسیک می آشنایی با جنبه هدف اصلی این درس

 :نیازهاي علمی پیش

 ریاضیات متوسطه

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 اعداد مختلط: فصل اول

 حد و پیوستگی: فصل دوم

 پذیری و کاربردهای آن مشتق: فصل سوم

 انتگرال معین و نامعین: چهارمفصل 

 انتگرال های ناسره: فصل پنجم

 دنباله و سری:  فصل ششم

هفته از شروع کالس ها، یک مربی حل تمرین، برای بررسی  3یا  2بعد از . در این درس، مطالب به ترتیب فوق تدریس خواهند شد

 . تمرین و همچنین رفع اشکال، به دانشجویان معرفی خواهد شد روند حل

  :یابی ارزش

 :ارزشیابی این درس به این صورت خواهد بود که

 نمره 3تا  2حل تکالیف و پروژه ها 

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

 (در صورت حضوری شدن)نمره  11و ( در صورت غیرحضوری بودن)نمره 8امتحان پایان نوبت 

 (در صورت حضوری شدن)نمره  3و ( در صورت غیرحضوری بودن)نمره  5طول ترم های  امتحانک
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 :منابع

   ریاضی عمومی استوارت

 ریاضی عمومی توماس

 ریاضی عمومی سیلورمن
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 1رياضي عمومي           

                     razieh.khodsiani@alumni.iut.ac.ir :  ایمیل                                                      راضیه خودسیانی: مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                               3  :تعداد واحد

 : هدف درس

 ه، همگرایی، حد، مشتق، پیوستگی و انتگرال آشنایی با مفاهیم عدد، تابع، دنبال

 -:نیازهاي علمی پیش

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

 آشنایی با مجموعه اعداد مختلط و نمایش آن ها در صفحه: معرفی اعداد: فصل اول

 یک تابعمعرفی تابع، جبر توابع، رسم توابع در صفحه، بعضی از ویژگی های توابع، معکوس : تابع: فصل دوم

معرفی دنباله، دنباله های بازگشتی، حد دنباله ها، معرفی سری ها، همگرایی و واگرایی سری ها، : دنباله و سری: فصل سوم

 .سری های هندسی، سری های عددی

حد و قضایای مربوط به آن، حد بی نهایت، حد چپ و حد راست، حد بعضی از توابع پرکاربرد و : حد و پیوستگی: فصل چهارم

 معروف

معرفی مشتق یک تابع، روش های مشتق گیری، مشتق مراتب باالتر، کاربردهای مختلف مشتق، مشتق : مشتق: فصل پنجم

 گیری ضمنی، بررسی رفتار یک تابع با استفاده از مشتق آن، مشتق معکوس یک تابع، قضیه هوپیتال

 .جز، روش تجزیه کسرها، انتگرال معین معرفی انتگرال، تابع اولیه، روش تغییر متغیر، روش جز به: فصل ششم

  :یابی ارزش

 بارم نمره تاريخ نحوه ارزيابي نوع ارزيابي

مرحله اول 

 ارزيابي

 نمره 0 طبق توافق با دانشجويان آزمون تشريحي

مرحله دوم 

 ارزيابي

 نمره 8 طبق برنامه سامانه آزمون تشريحي

هر فصل يک کوئیز گرفته در پايان  کوئیز های گرفته شده در طول ترم  کوئیز

 .مي شود

 نمره 5
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 :منابع

      لم زادهعلي اکبر عا: ايساک مارون     مترجم :حساب ديفرانسیل و انتگرال توابع يک متغیره           نويسنده  

 حسین فرامرزی: نويسنده(      060از مجموعه کتاب های ) 1رياضي عمومي 

 جزوه کالس  
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 1رياضي عمومي       

 .irnkashani@mail.kntu.ac      ایمیل                                                                               پورکاشانی نیلوفر حسین :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                                    3 :تعداد واحد

ای   که پایه بر آن این درس عالوه, باشد های مهمی از مفاهیم بنیادی ریاضی می شامل بخش 1درس ریاضی عمومی  :هدف درس

های  برای درک بسیاری از پدیده. دیگر نیز دارای کاربرد استهای علمی  رود، در حوزه شمار می برای درک سایر مفاهیم ریاضی به

ها و حل مسئله داریم که این درس توانایی انجام این کار را در دانشجویان تقویت  اطراف نیاز به مدلسازی و درک روابط بین آن

یر دروس را درک نماید و دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود توان شهودی بین مفاهیم ریاضی و سا. کند می

 .بینی کند های اطراف خود را پیش پدیده

 .ندارد :نیازهاي علمی پیش

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

 اعداد قطبی, شامل اعداد مختلط اعداد مختلط :فصل اول

 .پیوستگی و قضایای آن, حد بینهایت, حدیکطرفه, شامل حد تابع و قضایای حدحدوپیوستگي : فصل دوم

, ای زنجیره)گیری  قواعد مشتق, مشتق چپ و راست, رل و میانگین, قضایای مشتق, شامل مفهوم مشتق مشتق و کاربرد مشتق: فصل سوم

نقاط , صعودی و نزولی بودن تابع, مشتق توابع پارامتری, دیفرانسیل, مشتق مراتب باالتر, مشتق تابع وارون, مشتق توابع مثلثاتی, ...(ضمنی و

 .قاعده هوپیتال, های افقی و قائم مجانب, عطف, تقعر, مینیمم, ماکسیمم, بحرانی

, و  مشتق و انتگرال آن تابع هیپربولیک و وارون آن, تابع نمایی, شامل تابع لگاریتم طبیعی گیری توابع متعالي و انتگرال: فصل چهارم

 .گیری خواص و قضایای انتگرال, و نامعینگیری توابع معین  انتگرال, مفهوم تابع اولیه, انتگرال و کاربردهای آن

شعاع , سری توانی, (ها آزمون)ها  قضایای مربوط به همگرایی و واگرایی سری, های عددی سری, شامل دنباله دنباله و سری: فصل پنجم

 .ای سری دوجمله, های توانی سری تیلور قضایای انتگرال سری, های توانی قضایای مشتق سری, همگرایی

 

   :بییا ارزش

 .(زمان بارگذاری این تمرینات اهمیت ویژه دارد: نکته)بارگذاری به موقع تمرینات   - 1

 (دانشجو باید در پرسش شفاهی کالس شرکت کند زمان آن در یک بازه اعالم خواهد شد)پرسش شفاهی   -2

 تحویل گرفتن چرک نویس ها، جزوه نویسی، خالصه نویسی ها در طول ترم -3
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 های امتیازی  ارائه سوال -4

 آزمونک کالسی   -5

  آزمون پایانترم -6

 

 :منابع

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

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

 .ترجمه مهدی بهزاد و سیامک کاظمی. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف جورج توماس و راس فینی – [3]

 .ترجمه سیاوش شهشهانی یا محمد علی رضوانی. حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی تالیف آدامز – [4]
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 1رياضي عمومي       

                                                  m_mirghafori@yahoo.cmایمیل                                                                      مریم میرغفوریسیده  :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                3  :تعداد واحد

 :هدف درس

 یادآوری مفاهیم حد پیوستگی مشتق و کاربردها و قضایای آن ها 

 آشنایی با مفهوم انتگرال معین و نامعین 

  روش های انتگرال گیری از توابع کسری مثلثاتی و... 

  و کاربردهای انتگرال در محاسبه مساحت حجم و... 

 آشنایی با دستگاه اعداد مختلط و عملیات های آن ها 

 آشنایی با مختصات قطبی 

 آشنایی با دنباله ها و سری و مفاهیم همگرایی و واگرایی آن ها 

 .پیش نیاز ندارد :نیازهاي علمی پیش

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 در دستگاه اعداد مختلط، نمایش دکارتی و قطبی   معرفی دستگاه اعداد مختلط عملیات روی اعدادمختلط و حل معادالت

 (جلسه 2) اعداد مختلط، فرمول دموآور و ریشه های اعداد مختلط

 (جلسه 4) تعریف حد و پیوستگی قضایای مقدار میانی و بولتزانو برای توابع پیوسته 

 (جلسه 2) ...، کوشی و تعریف مشتق و تعابیر آن، قضایای مربوط به مشتق از جمله قضایای رل، مقدار میانگین 

  2)...قضایای آزمون مشتق اول و دوم، قضیه تیلور قاعده هوپیتال و .. کاربردهای مشتق در یافتن نقاط اکسترمم، عطف و 

 (جلسه

  (جلسه 1)...تعریف انتگرال معین یک تابع، خواص انتگرال، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال و 

 (جلسه 2)لیه انتگرال نامعین و توابع او 

 (جلسه 2)..روش های انتگرال گیری از جمله جزء به جزء، تغییر متغیر، تغییر متغیر مثلثاتی و 

  (جلسه 2)انتگرال توابع گویا تجزیه به کسرهای جزئی 

  همگرایی یا واگرایی انتگرال های ناسره، آزمون های همگرایی، همگرایی مطلق و ( نوع اول و دوم)انتگرال های ناسره

 (جلسه 3)مشروط

 3)کاربرد انتگرال در محاسبه سطح، حجم، طول قوس ، روش پوسته استوانه ای و دیسکی در محاسبه حجم اجسام دوار 

 (جلسه
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  یادآوری دنباله ها، سری های عددی، سری های هندسی ، آزمون های همگرایی سری ها، آزمون مقایسه، آزمون مقایسه

 (جلسه 4)مون ریشه، سری های متناوب، همگرایی مطلق یا مشروط سریحدی، آزمون نسبت، آزمون انتگرال،آز

.تعداد جلسات مورد نیاز هر مبحث تقریبی است و ممکن است با توجه به شرایط کالس دچار تغییر شود: تذکر  

 

  :یابی ارزش

 نمره 4( از ابتدا تا مبحث مشتق) آزمون اول 

 نمره 4( از مشتق تا مبحث انتگرال)آزمون دوم 

 نمره 6( انتگرال و کاربردها)مون سوم آز

 نمره 4( دنباله ها و سری)آزمون پایانی 

 نمره 2 حل تمرین و کار کالسی

در پایان هر مبحث تمریناتی به دانشجویان ارائه خواهد شد و دانشجویان تا یک هفته بعد فرصت خواهند داشت پاسخ های : تذکر

 .تمرین دریافت کنندخود را به استاد ارسال کرده و نمره حل 

 :منابع

 ، راس فینیتوماستألیف جورج  و هندسه تحلیلی، حساب دیفرانسیل و انتگرال: مرجع اصلی

تالیف دکتر مهدی نجفی خواه و سایر کتاب های معتبر حساب دیفرانسیل و انتگرال 1ریاضی :  مرجع کمکی  

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشكده رياضيکارشناسی  دروس طرح درس
 

 
 
 

64 
 

 

 1رياضي عمومي          

         r.ghaffari85@gmail.com ایمیل                                                                        رضوان غفاری: مدرس

                                                                                             مقطع کارشناسی                                                                                3  :تعداد واحد

 :هدف درس

 حد و پیوستگی، مشتق توابع حقیقی یک متغیره و کاربرد آن، دنباله ها، سری ها، انتگرال ها و کاربرد آنآشنایی با 

 

 :ئه مطالبهای درس و نحوه ارا سرفصل

معرفی اعداد مختلط، معرفی دستگاه مختصات قطبی و دکارتی، جمع و ضرب، ریشه ها، نمایش قطبی ) اعداد مختلط : فصل اول

 (یک هفته(  ) اعداد مختلط

 (یک هفته)توابع و جبر توابع : فصل دوم

 (یک هفته)تعریف حد و پیوستگی و قضایای مربوط به آن ) حد و پیوستگی : فصل سوم

 (یک هفته( )یف مشتق و فرمول های آن، قضایای رول و مقدار میانگین، قاعده هوپیتالتعر) مشتق : فصل چهارم

 (یک هفته( )اکسترمم های موضعی و مطلق، بهینه سازی) کاربرد مشتق : فصل پنجم

گیری مانند انتگرال و قضایای مربوطه، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، انواع روش های انتگرال) انتگرال ها : فصل ششم

تغییر متغیر، جز به جز و تجزیه کسرها، معرفی توابع نمایی، مثلثاتی، هذلولوی و معکوس انها، روش های انتگرالگیری به کمک این 

 (سه هفته...( )گونه توابع و

سه ( ) رتیدر مختصات قطبی و دکا... کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت، حجم، طول منحنی و ) کاربرد انتگرال : فصل هفتم

 (هفته

تعریف دنباله و سریها عددی و توانی، همگرایی و فاصله همگرایی، انواع ازمون های همگرایی، سری ) دنباله و سری ها : فصل هشتم

 (دو هفته...( )تیلور و 

 (یک هفته) منحنی های قطبی و رسم آن ها : فصل نهم

 

 

mailto:r.ghaffari85@gmail.com
mailto:r.ghaffari85@gmail.com


                                  1011نيم سال دوم  –دروس کارشناسی دانشکده علوم رياضی 
 

 
 

60 
 

 

  :يابي ارزش

 .نمره دارد 2توسط دانشجویان با توجه به کیفیت ارائه حداکثر  تحویل تمرین ها و ارائه آن ها در کالس -1

 .نمره دارد 1شرکت در پرسش و پاسخ کالسی و فعالیت درکالس  -2

 :آزمون های میانترم در دو مرحله برگزار می گردد -3

 (نمره 6)شامل فصل اول، دوم، سوم، چهارم وپنجم  1آزمون     

 (نمره 6)شامل فصل ششم و هفتم  2آزمون     

 (نمره 5)صبح  1:31دی ساعت  13آزمون پایان ترم شامل فصل هشتم و نهم در تاریخ  -4

 :منابع

 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد اول

 کتاب ریاضی عمومی یک پیام نور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشكده رياضيکارشناسی  دروس طرح درس
 

 
 
 

61 
 

 

 
 2ریاضی عمومی 

                                                  m_mirhafori@yahoo.com  ایمیل                                                                           سیده مریم میرغفوری :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                          3   :تعداد واحد    

 :هدف درس

 آشنایی با بردارها توابع برداری و کاربردهای آن ها 

 آشنایی با دستگاه مختصات استوانه ای و کروی 

 آشنایی با روه ها و طبقه بندی رویه های درجه دوم 

  ،گرادیان، دیورژانس، معادالت صفحات مماس و قائمآشنایی با توابع چندمتغیره، مشتقات سویی 

 آشنایی با انتگرال های دوگانه و سه گانه، روش های محاسبه و کاربردهای آن ها 

 انتگرال گیری روی خم و سطح و کاربردها 

 آشنایی با مفاهیم شار میدان برداری، کار، و کرل میدان برداری 

  قضایای گرین استوکس، دیورژانس 

 

 1ریاضی عمومی  :علمی نیازهاي پیش

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

  (جلسه 2)مفاهیم اولیه بردارها و نوشتن معادالت خط و صفحه در فضا 

  (جلسه 2...)معرفی توابع برداری و بردارهای مماس قائم اول و قائم دوم معادالت صفحه بوسان و 

 (جلسه 2)اب در دستگاه دکارتی و قطبی محاسبه خمیدگی و تاب یک منحنی و مولفه های سرعت و شت 

  (جلسه 2)معرفی و دسته بندی انواع رویه ها و معرفی دستگاه مختصات استوانه ای و کروی 

  (جلسه 1)تعریف و مفاهیم اولیه تابع های چندمتغیره 

  (جلسه 1)مشتقات جزئئ و قاعده زنجیره ای 

  (جلسه 1)آن ها مفهوم گرادیان مشتقات جزئی مراتب باالتر و کاربردهای 

  (جلسه1)کاربردهای مشتقات جزئی در تعیین نقاط اکسترمم و اکسترمم های مشروط 

 (جلسه 2)مفاهیم اولیه انتگرال های چندگانه، انتگرال دوگانه و محاسبه آن ، تعیین حدود انتگرال گیری 

   (جلسه 2)انتگرال های سه گانه، تعیین حدود انتگرالگیری، روش های انتگرال گیری 

 کاربردها ی انتگرال چندگانه 

   (جلسه 2)انتگرال گیری روی خم و رویه و کاربردهای آن 

 (جلسه 2)مفهوم کار، شار و کرل یک میدان برداری و قضیه گرین 
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  (جلسه 2)قضایای استوکس و دیورژانس و کاربردهای آن ها 

 .قابل تغییر خواهد بودتعداد جلسات ذکر شده تقریبی بوده و با توجه به شرایط کالسی : تذکر

  :یابی ارزش

 نمره 6( توابع برداری و رویه ها) آزمون اول 

 نمره 56(  توابع چندمتغیره: )آزمون دوم

 نمره 6( مباحث انتگرال چندگانه) آزمون پایانی

 نمره 2حل تمرین و کار کالسی 

ا یک هفته فرصت خواهند داشت پاسخ خود را برای استاد ارسال در پایان هر مبحث تمریناتی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد که ت: تذکر

 .کرده و نمره حل تمرین دریافت کنند

 :منابع

 حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم، تالیف جورج توماس، راس فینی: مرجع اصلی

 انتگرال دکتر نجفی خواه و سایر کتب معتبر حساب دیفرانسیل و 2کتاب ریاضی : مرجع کمکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشكده رياضيکارشناسی  دروس طرح درس
 

 
 
 

68 
 

 

 3 یمومع یضایر
 

 .rimasiha@kntu.ac ایمیل                                  مسیحا. :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                -  :تعداد واحد

 

 :هدف درس

 انتگرال های چندگانه و آنالیز برداری آشنایی با 

 

 :نیازهاي علمی پیش 

 2ریاضی عمومی  

 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 (جلسه 14) انتگرال های چند گانه :فصل اول

 (جلسه 3) گرادیانت، دیورژانس و کرل : عملگرهای دیفرانسیلی :فصل دوم

 (جلسه 8)انتگرال های منحنی الخط  :سومفصل 

 (جلسه 5)انتگرال های رویه ای :فصل چهارم

 (جلسه 6)گرین، استوکس و دیورزانس: قضایای اساسی آنالیز برداری :فصل پنجم

 

  :یابی ارزش

 (نمره 5)تمرینات کالسی حضور مستمر در کالس و حل  -1

 (نمره 1) میان ترمامتحان  -2

 (نمره 8) (پایانی)امتحان سوم -3
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 :منابع

 جلد دوم نوشته هاشم پروانه مسیحا انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 2ریاضی عمومی  -0
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 فرآیند تصادفی

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

 کارشناسی: مقطع                                                                             3   :تعداد واحد 

 

 مفهوم فرآیند تصادفی از دیدگاه نظری و کاربردی می باشدآشنایی با  :هدف درس

 

 :نیازهاي علمی پیش

 1احتمال 

 

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

 و متغیر تصادفیمفدماتی بر احتمال : فصل اول

 توزیع شرطی و امیدریاضی شرطی: فصل دوم

 ...(شامل تابع انتقال، توزیع اولیه، زمان اصابت و )فرآیند مارکف : فصل سوم

 های ایستاتوزیع: فصل چهارم

 فرآیند جهشی محض مارکف: فصل پنجم

 فرآیند زاد و مرگ و صف بندی: فصل ششم

 فرآیند پواسن: فصل هفتم

 

 

  :یابی ارزش

 .نمره را شامل می شود 6الی  5میان ترم از سه فصل ابتدایی و 

 نمره 4نمره فعالیت کالسی و حضورو غیاب جمعا 

 .مابقی امتحان پایان ترم خواهد بود
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 :منابع

 .مرکز نشر دانشگاهی. فرآیند تصادفی(. 1335)راس، شلدون، ترجمه عین اهلل پاشا  

 تصادفی فرآیندهای و متغیرها احتمال،(. 1331)حمود دیانی پیالی و پاپولیس، ترجمه  م  (2و  1جلد ) 
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 مبانی آنالیز ریاضی

 m.hosseini@kntu.ac.ir دکتر ملیحه حسینی                                                      ایمیل   : مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                       3  :تعداد واحد

 : هدف درس

آشنایی با حد، پیوستگی و مشتق توابع از اهداف این درس است که تکمیل کننده اطالعات قبلی  دانشجو در این زمینه می 

عه اعداد گویا و همچنین مطالعه سری های عددی از دیگر اهداف همچنین  ساختن دستگاه اعداد حقیقی از روی مجمو.  باشد

 . درس می باشد

  :نیازهاي علمی پیش

 آنالیز ریاضی مقدماتی 

 

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

حدود توابع، توابع پیوسته، قضایای مربوط به جمع و ضرب توابع مختلط و برداری پیوسته، پیوستگی تابع های :  بخش اول

مرکب، پیوستگی و فشردگی، قضیه پیوستگی تابع وارون، پیوستگی و همبندی، قضیه نقطه ثابت برای انقباض ها، ناپیوستگی 

 .ها، توابع یکنوا

تعرف مشتق، رابطه مشتق و پیوستگی، قاعده زنجیره ای، قضایای مقدار میانگین، قاعده هوپیتال، مشتقات مراتب : بخش دوم

 . تق گیری از توابع برادریباالتر، قضیه تیلور، مش

 . در این قسمت به ساخت دستگاه اعداد حقیقی و مفاهیم مربوطه پرداخته می شود: بخش سوم

 .  ، تجدید آرایش سری ها(ضرب کشی)همگرایی سری های عددی، جمع و ضرب سری ها : بخش چهارم

 

حضور فعال در کالس و حل به موقع تمرین ها می امتحان میان ترم، پایان ترم و همچنین کار کالسی که شامل  :یابی ارزش

 .درس را تشکیل می دهد نمرهباشد، مجموع 
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 : منابع

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

عالم زاده، انتشارات علمی و فنیاصول آنالیز ریاضی نوشته والتر رودین، ترجمه دکتر علی اکبر  [2]  
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 مباني آنالیز رياضي         

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

 کارشناسی: مقطع                                                 3 :تعداد واحد  

 :هدف درس

 آشنایی با آنالیز ریاضی

 

  :نیازهاي علمی پیش

 آنالیز  ریاضی مقدماتی

 

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

 (قضایای مرتبط -های متنوعمثال -تعریف)حد و پیوستگی در فضاهای متریک : فصل اول

 قضایای مرتبط -پیوستگی یکنواخت -پیوستگی و همبندی: فصل دوم

 های کوشیساخت اعداد حقیقی به کمک دنباله: فصل سوم

 (همگرایی یکنواخت -وارهمگرایی نقطه)های توابع دنباله: فصل سوم

 

 

  :یابی ارزش

شود که دانشجویانی پذیرفته میپروژه تنها از : توجه)ارسال به موقع تمرین و پروژه  -حضور فعال در کالس درس و حل تمرین

 و آزمون پایان ترم( توانایی انجام آن را در گفتگوهای کالسی، حل تمرین و آزمون پایان ترم به اثبات رسانند
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 :منبع

 نصیرالدین طوسی کوروش نوروزی، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه: فضاهای متریک، تالیف 
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 مبانی ترکیبیات

 framezanib@gmail.com : ایمیل                                         فرزانه رمضانی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                 3  :تعداد واحد 

 :هدف درس

 شمارش اشیاء ریاضی و مدل کردن مسائل در موضوع ترکیبیاتیادگیری روش های مختلف آشنایی با 

 :نیازهاي علمی پیش

 مبانی ریاضیات

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 صول اولیه شمارش، زیرمجموعه ها وخواص ضرایب دوجمله ایا: فصل اول

 انتخاب و ترکیب، ساختن کلمات: فصل دوم

 سریهای توانی: فصل سوم

 ادالت سیالهحل مع: فصل چهارم

 روابط بازگشتی: فصل پنجم

 اافرازها و جایگشت ه :فصل ششم

 اصل شمول و عدم شمول: فصل هفتم

 قضیه هال و کاربردها: فصل هشتم

 مربعات التین: فصل نهم

 مقدمه ای بر نظریه گراف: فصل دهم

 

 . برگزار خواهد شد 1411آذر  1آبان و  2امتحانات میان ترم در تاریخ های 
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  :یابی ارزش

آزمون )8+6(تمرینات تحویلی و حضور در کالس+)3(آزمون میان ترم دوم(+) آزمون میان ترم اول)3نمره نهایی به صورت 

 (نهایی

 

  :منابع

 ترجمه فرزانه رمضانیکتاب یادداشتهایی در ترکیبیات پیتر کمرون،  .1

 ریاضیات گسسته یان اندرسون  .2
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 مبانی جبر
                            nikmehr@kntu.ac.ir ایمیل                                                                            مهرنیک :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                         3  :تعداد واحد

 :هدف درس

 آشنایی با ساختار جبری نیم گروه و گروه و حلقه

 

 :نیازهاي علمی پیش

 مبانی ریاضی

 

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

گروه به همراه مثال و معرفی نیم گروه و تکواره و گروه و زیر گروه و زیر گروه نرمال و گروه آبلی و هموموفیسم :فصل اول

 تمرین و حل تمرین و هر هفته کوییز کالسی و میان ترم

گروه جایگشتی و گروه خارج قسمتی و قضایای همومورفیسم و حلقه و همومورفیسم حلقه به همراه مثال و تمرین : فصل دوم

 و حل تمرین و هر هفته کوییز کالسی و پایان ترم

های حل تمرین، ارائه پروژه  ب تدریس استاد، ساعت کالس اصلی، اطالعاتی درباره کالستواند شامل نحوه و ترتی این بخش می

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

  :یابی ارزش

 ها، تواند شامل اطالعاتی درباره میزان بارم بندی هر فصل در آزمون این بخش می

 دهی به حل تمرینات،  میزان نمره 

 پروژه ها، 

 آزمون میانترم، پایانترم،

 .شودتعیین  کالس دانشجویان سطح با متناسبهای کالسی و  آزمونک 
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 :منابع

 جبر نویسنده فرالی و ترجمه دکتر فرزان [1]

 جبر مجرد تالیف هراشتاین ترجمه دکتر عالم زاده [2]
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 ها ماتریسمبانی جبرخطی و 

                                                         moghadam@kntu.ac.ir :ایمیلعلیرضا مقدم فر                      : مدرس

 کارشناسی: مقطع                                     3 :تعداد واحد

 : هدف درس

 . آشنایی با میدان ها، دستگاههای معادالت خطی، ماتریس ها، فضاهای برداری، تبدیالت خطی

 

 :نیازهاي علمی پیش

 مبانی علوم ریاضی

 

 :هاي درس و نحوه ارائه مطالب سرفصل

 میدان و گروه.  اول فصل

 مهم میدان چند. 5 میدان،. 4 گروهها، از مثال چند. 3 گروه، تعریف. 2 جایگشتی، گروه یک. 1

 برداری فضای.  دوم فصل

 های مجموعه. 5 مولد، های مجموعه. 4 برداری فضای یک زیرفضاهای.3 برداری، فضای از مثالهایی. 2 برداری، فضای تعریف. 1

 مثال چند. 8 مختصات،. 1 فضا، زیر دو مجموع. 6  ،(پایه) مبنا و خطی مستقل

 خطی تبدیل. سوم فصل

 تبدیل معکوس. 5 خطی، تبدیل دو حاصلضرب. 4 ها، ماتریس بر اعمال. 3 خطی، تبدیل یک ماتریس.  2 خطی، تبدیل تعریف.  1

 مثال چند. 8 خطی، تبدیل یک دترمینان. 1 ،( پایه) مبنا تغییر. 6 خطی،

 پوچی و رتبه.  چهارم فصل

 های ماتریس. 6 رتبه، محاسبه. 5 ، رتبه دترمینان. 4 ماتریس، یک رتبه.  3  نرمال، های صورت. 2 تصویر، و هسته فضاهای. 1

 (پذیر وارون) نامنفرد

 خطی معادالت و دترمینان.  پنجم فصل

 ناهمگن های معادله. 5 همگن، های معادله.  4 دترمینان، بسط. 3 آن، خواص و ماتریس یک دترمینان. 2 ها، جایگشت. 1
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 ویژه بردار و ویژه مقدار. ششم فصل

  مشابه، های ماتریس. 3 ویژه، فضای. 2 مشخصه، معادله. 1

 یکانی و اقلیدسی  فضاهای. هفتم فصل

ℝ فضاهای. 3 زاویه،. 2 نرم، و فاصله. 1
2

ℝ و 
3

 ضرب یک ماتریس. 1 نرمال،  متعامد پایه. 6 یکانی، فضای. 5 اقلیدسی، فضای. 4  ،

 متعامد متمم. 8 داخلی،

 یکانی و متعامد های تبدیل. هشتم فصل

 نرمال صورت. 4 حقیقی برداری فضای یک سازی مختلط. 3 یکانی، های تبدیل نرمال صورت و ها نگاشت تحدید. 2 ایزومتری،. 1

ℝ در کاربردی. 5 متعامد ماتریس
3

. 

 هرمیتی و مربعی های فرم. نهم فصل

 هرمیتی و متقارن های ماتریس ویژه مقادیر. 4 هرمیتی، فرم. 3 معین، مثبت فرم. 2 مربعات، مجموع به مربعی فرم یک تحویل. 1

 فرم دو همزمان تحویل. دهم فصل

 کاربرد و مثال چند. 2 همزمان، تحویل روش دو. 1

  :یابی ارزش

 نمره 6(  شامل فصل اول و دوم)میان ترم 

 نمره  12(  شامل هر چهار فصل)پایان ترم 

 نمره 2: کارکالسی

 

 :منابع

 . جبر خطی،  تالیف کنت هافمن، ری کنزی، ترجمه جمشید فرشیدی، مرکز نشر دانشگاهی( 1)

 .جبر خطی،  تالیف مایکل اونان، ترجمه علی اکبر محمدی حسن آبادی، مرکز نشر دانشگاهی( 2)

 .شر دانشگاهیجبر خطی،  تالیف چارلز کرتیس، ترجمه نوروز ایزد دوستدار، بیژن شمس، اسداهلل کارشناس، مرکز ن( 3)
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 مبانی ریاضی
                                Haghighi@kntu.ac.ir :   ایمیل                                                                     حسن حقیقي  :مدرس

              کارشناسي: مقطع                                                                                  3:تعداد واحد 

 

 .13.15الي  12.15ها از شنبهسه: حل تمرین

 

دانشجو ها و مفهوم استدالل به طوری که های آشنایی دانشجویان با منطق ریاضی، حساب گزارهفراهم کردن زمینه: هدف درس

عالوه براین، ارائه یک دیدگاه مناسب بررسی صوری . تر ریاضی یا علوم کامپیوتر به کاربنددهای پیشرفتهبتواند این قواعد را در درس

به منظور نشان دادن کاربردی از این . های استدالل درست و تشخیص آن از استدالل نادرست از اهداف مهم این درس استروش

های ریاضی و علوم کامپیوتر کاربردهای فراوانی دارند به صورتی اصل موضوعی ها، که در درسمقدماتی مجموعهمقدمات، نظریه 

 .ارائه می گردد

 :نیازهاي علمی پیش

 .ندارد

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

و وجودی، برهان نما، سورعمومیگزاره، ارزی و تناقضراستگو، استلزام، هم، ها و حساب مربوط به آنهاگزاره :فصل اول

 (جلسه 8) .استقرای ریاضی، درستی

های متمم، مجموعه، (متناهی و دلخواه)ها اجتماع و اشتراک مجموعه، مفهوم مجموعه، زیرمجموعه و اصل تصریح :فصل دوم

 (جلسه 6)  .نمودار وِن، پارادکس راسل

، 1-1تابع ، تابع، سایه و سایه وارون مجموعه، ارزیو رابطه همافراز ، هادکارتی دومجموعه و رابطهضربحاصل :ومفصل س

 (جلسه 6)، پوشا، دوسویی، ترکیب توابع

 (جلسه 5) .های منطقی، کاربرد در مدارهای منطقی رقمیجبربُول وکاربردهای آن، تابع بُول، تابع بُول و دریچه :مفصل چهار

 (.جلسه 1.) های شمارای نامتناهی و ناشماراهای متناهی و  نامتناهی، مجموعهمجموعه :مفصل پنج
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  :یابی ارز

 .درصد نمره نهایی را تشکیل میدهد 31که مجموعاً .جلسه درس 4یک آزمونک پس از برگزاری هر  -1

 .درصد نمره پایان نهایی را تشکیل میدهد 21های تعیین شده و حضور فعال در کالس، که مجموعا حل و ارائه تمرین -2

 .درصد نمره نهایی را تشکیل می دهد 51که  آزمون پایان ترم -3

 %21 حل تمرین های تعیین شده در کالس

 %31 آزمونک 5

 %51 پایان ترم

 

 :منابع

 .مرکز نشردانشگاهی :ناشرعمید رسولیان،  :ترجمهلین، . فنگ –لین و یو . تیشوینگ :ها و کاربردهاي آن، تالیفنظریه مجموعه – [1]

و  4، 3، 2های فصل) رالف گریمالدی، جلد اول، ترجمه علی عمیدی : ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردي، تالیف – [2]

 . مرکز نشر دانشگاهی :ناشر، (5
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 محاسبات عددی
                                                     ataei@kntu.ac.ir :ایمیل                                                    عظیم امین عطائی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                    2 :تعداد واحد

 :هدف درس

 همان پیوسته، مسائل. ریاضی است ی پیوسته مسائل حل برای کارامد های لگوریتما تحلیل و تجزیه طراحی، توسعه، علم محاسبات عددی

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

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

 مشخص مهندسی و کاربردی علوم سایر با را علم این ارتباط طبیعی طور به که است محاسبات عددی  دانش از بخشی ریاضی سازی که مدل

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

 آموخته دیفرانسیل معادالت و ریاضی آنالیز مبانی عمومی، ریاضی دروس در حدودی تا دانشجویان را (جواب بسته فرم همان یا دقیق جواب

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

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

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

 قابل اعتماد و کارامد های روش با را مساله بتوانیم با استفاده از علم رایانه علمی محاسبات انجام نحوه از کافی اطالعات از استفاده با سپس

 .کنیم حل برنامه رایانه ای مناسب یک توسط

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

 :نیازهاي علمی پیش

 .برنامه نویسی کامپیوتر  -معادالت دیفرانسیل  –ریاضیات عمومی 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 : خطاهای محاسبه: اول فصل 

کنترل  متغیره،و چند  یک توابع تقریب ریاضی، اعمال خطای محاسبات، خطای خطا، انواع اعداد، علمی نمایش خطا، انتشار و تولید منابع
 .عددی الگوریتم پایداری یا مساله پایداری ریاضی، مساله یک حساسیت و وضعیت خطا،

 : محاسبه تقریبی ریشه های یک معادله و حل دستگاه معادالت غیر خطی: فصل دوم

رافسون، روش نقطه ثابت باتکرار ساده، روش ایتکن، _همگرایی روش نیوتون، (روش مماس)رافسون_روش تنصیف، روش وتر، روش نیوتون

 . در حل دستگاه معادالت غیر خطی( تیلر)رافسون _روش تکرار ساده در حل دستگاه معادالت غیرخطی، روش نیوتون

 : درون یابی: فصل سوم

ن، روش پسرو تفاضالت متناهی نیوتون و همچنین انواع تفاضل تقسیمی نیوتون، روش الگرانژ، روش پیشرو تفا ضالت متناهی نیوتوروش 

 .روشهای درونیابی دیگر و روش های محاسبه خطای آنها
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 :انتگرال گیری عددی و مشتق گیری عددی: فصل چهارم

روش  ، روش نقطه میانی، و همچنین(برونیانی ریچاردسون)ساده و مرکب، روش رامبرگ( سیمپسون)روش ذوزنقه ساده و مرکب، روش سهمی

 .های محاسبه خطای آن، مشتق گیری عددی با استفاده از چندجمله ای های مختلف گفته شده  در درونیابی در فصل قبل

 :حل دستگاه معادالت خطی :فصل پنجم

 (.  تکرار ساده)جردن، روش تکراری گاوس سایدل، روش تکراری ژاکوبی-روش حذفی گاوس، روش حذفی گاوس

 :ت دیفرانسیل معمولی از مرتبه اول و باالترحل عددی معادال: فصل ششم

کوتا از مرتبه های مختلف ، روش بسط تیلر _، روشهای رانگ(اصالحگراویلر ذوزنقه ای _روش پیشگو)، روش اویلر پیراسته(پیشرو)روش اویلر 

 .بصورت موضعی و جامع

 گرفته اند یا خیر؟در هر مرحله از دانشجویان پرسیده میشود که آیا مباحث را به طور کامل فرا 

 

  :یابی ارزش

 نمره  2:کالس حل تمرين 

 نمره 2:حضور موثر و مشارکت در کالس 

 نمره 4:انجام تکاليف

 

 نمره6:امتحان ميان ترم

 نمره6:امتحان پايان ترم

 :منابع

[1] Theory and Applications of Numerical Analysis; G. M. Phillips & P. J. Taylor, Fifth Edition, Academic 

Press, 1980. 

[2] Numerical Methods in Science and Engineering; M. Sarboland & A. Aminataei, First Edition, K. N. 

Toosi Univ. of Tech., 2018. 
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 مدارمنطقی
 ha.khodaiemehr@kntu.ac.irایمیل                                                        حسن خدائی مهر: مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                      3          :تعداد واحد

 :هدف درس

 هیپا یبیو ترت یبیترک یو ساختن مدارات منطق یساز هیشب ،یطراح یبرا ازیمورد ن یدانش نظر ،یطراح یها درس به ارائه مهارت نیا

 یساز ادهیو پ یبه طراح ی ارائه شده در درسبود با استفاده از ابزارها دقادر خواه دانشجودرس  نیدر صورت گذراندن موفق ا. پردازد یم

 . دیازبپرد نظیر یک ماشین حساب ساده یا یک شمارنده دیجیتال یبیو ترت یبیمجموعه مدارات ترک

 :نیازهاي علمی شپی

 بایست با مبانی ریاضیات و جبر بول آشنا باشد و برای انجام پروژه های عملی درس نیاز به آشنایی با مفاهیم کدنویسی دارد دانشجو می

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

های دیاگرام کارنو و روش جدول بندی  های منطقی، توابع منطقی و ساده کردن آنها شامل روش سیستم نمایش اعداد و کد گذاری، انواع دریچه

ها، انتخاب  ها، تفریق کننده های کد، جمع کننده گشاها، مبدلکدها،  های ساده کردن توابع ترکیبی، طراحی مدارات ترکیبی مقایسه کننده روش

ها، شیفت رجیسترها،  ها، شمارنده های داده و کاربرد آنها، طراحی مدارهای ترکیبی خاص با مدارهای ترتیبی، فلیپ فالپ ها، پخش کننده دهکنن

مدارهای ترتیبی همزمان و غیرهمزمان، روش و طراحی و آنالیز  ASMاستفاده از نحوه استفاده   MUX ،ROM ،PLAو  PALآشنایی با 

 .های منطقی و پارامترهای انتخاب آنها آی سی یهمزمان، بررسی چارت از آن، آشنایی با فناورمدارهای ترتیبی 

 جلسه [1]بخش از مرجع  مباحث
 1 1,4    تا     1,1 مانو اعداد های دستگاه. دیجیتال منطق طراحی بر ای مقدمه

 2 1,1 تا 1,5 مانو BCD و گری کد دودوئی،  اعداد تفریق و جمع متممها،

 3 2,4تا  2,1مانو  بول جبر پایه اصول

 4 2,5 مانو مدارات و بول توابع بول، بروزهای سازی ساده

 5 2,6 مانو  ماکسترم و مینترم.  بول توابع تا درستی  جداول از

 6 2,8 تا 2,1 مانو  منطقی های گیت متداول، ی ها  فرم بین تبدیل

 7 3,4 تا 3,1 مانو  کارنو نقشه

 8 3,6 تا 3,5 مانو  NAND های دریچه با سازی پیاده.  اهمیت بی حاالت

 9 3,8 تا 3,1 مانو  XOR  ، تابع سطحی دو سازی پیاده

 11 4,5 تا 4,1 مانو   نیم و کامل دودوئی کننده جمع

 11 4,6 مانو   دسیمال کننده جمع و دودوئی تفریق

 12 4,8 تا 4,1 مانو   مقدار گرهای مقایسه و دودوئی های کننده ضرب

 13 4,11و  4,3مانو  پلکسرها مولتی و دکودر

mailto:ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir


                                  1011نيم سال دوم  –دروس کارشناسی دانشکده علوم رياضی 
 

 
 

07 
 

 

 14 4,11مانو   الویت انکودر

 15 5,3 تا 5,1 مانو Dو لچ ها ی SR لچهای  بیت، یک سازی ذخیره ترتیبی، مداارت

 16 5,4 مانو T و فلیپ فالپ JK ، فلیپ فالپ D فالپ فلیپ. لبه با تریگر فالپ و فلیپ

 17 5,5 مانو  حالت نمودار و جدول ، معادالت  .ساعتدار ترتیبی مدارات تحلیل

 18 5,1 مانو  ترتیبی  مدارات تا حالت نمودار از. ترتیبی مدارات طراحی

 19 5,1 مانو  ترتیبی مدارات از هایی مثال

 21 6,2تا  6,1مانو   رجیسترها شیفت. موازی شدن بار با های ثبات

 21 6,3 مانو دودوئی و  دسیمال  گونه موج شمارشگرهای. عمومی رجیسترهای شیفت

 22 6,5 و 6,4 مانو حلقوی های شمارنده. همزمان های شمارنده

 22 1,4 تا 1,1 مانو   (RAM) تصادفی دسترسی با حافظه و دودوئی سلولهای

 24   1,5 مانو (ASM)الگوریتمیماشینهای حالت   (ROM)حافظه فقط خواندنی

 

  :یابی ارزش

 نمره 11: ترم انیپا                                                                                   نمره 8: ترم انیم

 نمره 2(: یاریاخت) پروژه                                              نمره 2: و حضور فعال در کالس یلیتحو نیتمر

 :منابع

[1] M. Morris Mano and Michael D. Ciletti, Digital Design, with an introduction to the Verilog HDL, 

Pearson 2013 (5th Edition) 
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 معادالت با مشتقات جزیی

  Haghighi@kntu.ac.ir  :ایمیل                                                                  حسن حقیقي :مدرس

 کارشناسی         : مقطع                                                                            3   :داد واحدتع

                                                                

     .                                                                         13,15الی  12,15شنبه از روزهای یک: کالس آموزش حل مساله.               12الی  11,31روزهای یک شنبه و سه شنبه از : ساعات کالس 

های ریاضی، توسط مقادیر یک تابع مجهول  دو یا چند متغییره نمایش داده می شود که این تابع نیز اغلب جواب  برخی کمیت :هدف درس

های جزیی تابع را به یکدیگر است که تابع مجهول، متغییرهای تابع و مشتق یک یا چند معادله، موسوم به دستگاه معادالت با مستقات جزیی

همچنین ارائه . است( 2عمدتا از مرتبه حداکثر )ها و ابزارهایی برای حل برخی از این معادالت، هدف این درس،  معرفی روش. سازدمی مرتبط

دار به کمک تعیین یک فضای برداری متناظر به مساله و سپس تعیین یک پایه های کرانروش حل برخی از این معادالت خطی در میدان

هدف دیگر این درس، نحوه . ای برداری است تا بتوان جواب مساله را به صورت یک ترکیب خطی از این پایه به دست آوردمناسب برای این فض

های طبیعی های دنیای طبیعی، با استفاده از قوانین حاکم بر پدیدهساختن یک مدل ریاضی مبتنی برمعادالت با مشتقات جزیی از برخی پدیده

 .های آموزش داده شده استواب آنها با استفاده از روشاست، و تالش برای یافتن ج

 :نیازهاي علمی پیش

ها، برخی مطالب مربوط به های حل معادالت دیفرانسیل معمولی، برخی قضایای جبرخطی، برخی قضایای مربوط به همگرایی سریبرخی روش

 (. دیورژانس، کِرل، گرادیان، الپالسین) آنالیز برداری 

 :ئه مطالبنحوه ارا و هاي درس سرفصل

 (جلسه 5. ) روش حل معادالت با مسشقات جزیی خطی مرتبه اول، معادالت شبه خطی، معادالت غیر خطی  و معادالت مشخصه: فصل اول

مختصری درباره آنالیز فوریه، شامل سری فوریه یک تابع و نحوه محاسبه ضرایب سری فوریه، سری فوریه توابع زوج و فرد، سری : فصل دوم

. سمختلط سری فوریه، کاربرد سری فوریه در حل معادالت دیفرانسیل عادی، تبدیالت فوریه متناهی، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه، تبدیل الپال

 (.جلسه 1) 

 و کاهش آنها به فرم( معادالت هذلولوی، سهموی، و بیضوی) خطی  2دسته بندی معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی مرتبه : فصل سوم

 (. جلسه 3) استاندارد، روش جداسازی متغییرها 

برخی خواص معادالت هذلولوی، بیضوی و سهموی، معادله موج، معادله الپالس، قضیه گرین و یکتایی جواب معادله الپالس، : فصل چهارم

 . معادله گرما

متعامد و روش تقریب حداقل مربعات، معادله  روش جداسازی متغییرها برای حل معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی، توابع: فصل پنجم

 .الپالس روی ناحیه مربعی و روی ناحیه دایروی
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 (.به بعد در جلسات باقی مانده آموزش داده خواهد شد 3مصالب فصل .) های معادالت با مشتقات جزییبررسی کیفی جواب: فصل ششم

تالش برای حل . درصد نمره پایان ترم را تشکیل می دهد 31ین دلیل به هم. تمرینات بخش مهم یادگیری مطالب این درس است :تمرینات

تکالیف براساس مطالب درس، در هرجلسه ارائه . تکالیف، زمینه کاربست خالقانه آنچه در درس آموخته شده را برای دانشجو فراهم می نماید

ساس درست حل کردن و مرتب و منظم نوشتن تمرینات نمره تمرینات بر ا. از هر سری تمرین سه تمرین باید تحویل داده شود. می شود

های ارسالی هرگونه مشابهت بین حل تمرین. تمرینات باید توسط خود فرد حل شده باشد و به زبان خود وی بیان شده باشد. تخصیص می یابد

ود و بعد از آن تمرین ها تحویل گرفته روز بعد از تعیین آن تحویل گرفته می ش 11همچنین حل هر مجموعه تمرین حداکثر . پذیرته نمی شود

 .ها می توانید ار این جانب راهنمایی بخواهید یا  با همکالسی هایتان مشورت کنیدبرای حل تمرین. نمی شوند

م امتحان پایان ترم ه. درصد نمره را تشکیل می دهد 31بعد از اتمام هرفصل یک آزمونک از مطالب ان فصل گرفته می شود که  :یابی ارز 

 .درصد نمره را تشکیل می دهد 41

 

 :منابع

[1] H. F. Weinberger, A first course in partial differential equations, John Wiley and Sons 

[2] P. Olver, Introduction to partial differential equations, Springer-Verlag, 2nd printing, 2016. 

 .1335، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزیی محمود حصارکی، مرتضی فتوحی،  [3]
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 معادالت دیفرانسیل

                 ataei@kntu.ac.ir : ایمیل                                                           عظیم امین عطائی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                     3     :تعداد واحد 

 :هدف درس

سریهای توانی، حل  ت دیفرانسیل با استفاده ازالتر، حل معادالت مرتبه اول، مرتبه دوم و مراتب باالت دیفرانسیل، حل معاددالآشنایی با معا

 .تالس و حل دستگاه معادالپالت دیفرانسیل با استفاده از تبدیل المعاد

 :نیازهاي علمی پیش

 .1ریاضی عمومی

 :ئه مطالبهاي درس و نحوه ارا سرفصل

دیفرانسـیل، قضـیه ی نکات کلی در مورد جواب های معادالت دیفرانسیل، دسته بندی معادالت )ای بر معادالت دیفرانسیل مقدمه   :فصل اول

 .(وجود و یکتایی جواب

فاکتورهای  معادالت کامل، ،معادالت جدایی پذیر، معادالت همگن، معادالت قابل تبدیل به معادالت همگن) اول معادالت مرتبه ی: فصل دوم

مسیرهای قائم و مدل سازی معادالت  ، دسته های منحنی،...(برنولی، الگرانژ و )انتگرال، معادالت خطی مرتبه اول، معادالت غیرخطی مهم 

 .(مرتبه اول

کاهش مرتبه، مفاهیم مقدماتی الزم معادالت خطی، معرفی جواب عمومی معادله خطی همگن و غیرهمگن، )معادالت مرتبه دوم : فصل سوم

، روش های عملگری معادالت با استفاده از یک جواب معلوم برای یافتن جوابی دیگر، معادالت خطی با ضرایب ثابت، معادالت خطی غیرهمگن

 (.مقادیر و توابع ویژه)ایط مرزی ، نظریه مقدماتی معادالت با شر(معادالت کوشی اویلر)ضرایب غیرثابت 

معادله  مروری بر سری های توانی، جواب ها حول نقاط عادی،) حل معادالت دیفرانسیل به کمک سری های توانی و توابع خاص : فصل چهارم

روش )له لژاندر، چند جمله ای های لژاندر، خواص چند جمله ای های لژاندر، جواب ها حول نقاط غیرعادی دمعا هندسی، گوس و یا فوق

 .(، معادله بسل، تابع گاما و خواص تابع بسل(فروبنیوس

ال و معرفی توابع پله  ای مقدمه قضیه وجودی، تبدیل الپالس، مشتق و انتگرال، قضایای انتق) تبدیل الپالس و کاربردهای آن : فصل پنجم

، معرفی (قضیه کانولوشن)واحد و تابع دلتای دیراک، موارد استعمال در معادالت دیفرانسیل، مشتق و انتگرال تبدیل الپالس، معرفی پیچش 

 .(معادالت انتگرالی و حل دستگاه خطی با تبدیل الپالس

ل دستگاه های خطی همگن و غیرهمگن با ضرایب ثابت، روش های معرفی دستگاه های خطی، ح)دستگاه های معادالت خطی : فصل ششم

 .مقادیر و توابع ویژه
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 :نحوه تدریس

در خالل تدریس به منظور تعمیق مفاهیم، از مباحث مختلف . فایل جزوه جلسات تدریس شده به صورت هفتگی در سامانه بارگذاری می شود

به منظور ایجاد محرکه ای برای دانشجویان تعریف می شود که در  ،تکالیف کالس حل تمرینمثال حل می شود و بعضا سواالت امتیازی جدای 

بعالوه به صورت هفتگی  .کالس حل تمرین به پاسخ این سواالت پرداخته می شود تا دانشجو متوجه اشتباهات احتمالی در پاسخ هایش بشود

که این سواالت نیز به صورت تکمیلی در کالس حل تمرین رفع اشکال می  تمارینی جهت ارزشیابی مستمر دانشجویان درنظر گرفته می شود

 .شود

 :ساعت کالس اصلی

 روزهای یکشنبه و سه شنبه

 : کالس هاي حل تمرین

هر هفته یک ساعت برای حل تمرین و رفع ( جهت انتخاب روز و ساعت کالس حل تمرین)بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از دانشجویان 

 .تان درنظر گرفته شده اساشکال دانشجوی

 :راه ارتباطی استاد و دانشجو

 سامانه آموزش مجازی، -

 ایمیل اعالم شده در سامانه، -

 .استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و تشکیل کانال اطالع رسانی -

 : یابی ارزش

 :صورت می گیردزیر ارزشیابی به صورت مستمر 

 ،(نمره 1)حضور در کالس و پرسش و پاسخ های شفاهی  -

 ،(نمره 5)تمارین و تکالیفی که به صورت هفتگی در سامانه تعریف می شود  -

 ،(نمره 1)آزمون میانترم  -

 .(نمره 1)آزمون پایان ترم  -

 :عمناب

[1] Boyce, Diprima - Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. 

[2] George F. Simmons - Differential Equations with Applications and Historical Notes. 
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 معادالت ديفرانسیل           

  mmjamei@mail.kntu.ac.ir : ایمیل    ( /mmjameihttps://wp.kntu.ac.ir: صفحه شخصی)محمد مسجدجامعی  :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                                                                       3 :تعداد واحد

 :هدف درس

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

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

 :نیازهاي علمی پیش

 (نیاز یا همزمان پیش( )2)ریاضی عمومی 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

 معادله تشکیلدیفرانسیل؛  معادله جواب یکتایی و وجود بندی معادالت دیفرانسیل؛ مسأله تقسیم)مقدمات  و تعاریف: فصل اول

 (های معادله دیفرانسیل دیفرانسیل؛ انواع جواب

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

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

 الپالس تبدیل: فصل چهارم

 خطی دیفرانسیل معادالت دستگاه حل: فصل پنجم

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

گیرد تا با  های مجازی در اختیار دانشجو قرار می قبل از شروع هر فصل فایل جزوه تهیه شده از طریق سامانه آموزش :نحوه تدريس

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

رود دانشجو در موعد  شود و انتظار می های متناسبی در نظرگرفته می ه تمرینبرای مطالب هر هفت. بصورت خالصه ارسال نماید

گیرد تا دانشجو متوجه  ها بر روی سایت قرار می در نهایت، پس از موعد مقرر پاسخ تمرین. ها را در سامانه بارگذاری کند مقرر پاسخ

 . هایش بشود اشتباهات احتمالی در پاسخ
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  :ساعت کالس اصلي

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

 .در نظر گرفته خواهد شد

  :استاد وراه ارتباطي دانشجو 

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

   از طریق آدرس ایمیل اعالم شده

  :یابی ارزش

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

 ؛(درسی های تکلیف)سواالت  به دادن پاسخ برای یک هفته زمان مدت در نظرگرفتن و تمرین تعریف

 ؛... و کوتاه جواب تشریحی، تستی، صورت به ترم طول در کوئیزهای کوتاه برگزاری

 .جلساتی مشخص در طول ترم در سامانه بارگذاری کند پایان در را مطرح شده پاسخ سواالت و درس، از خود برداشت دانشجو هر

آزمون % + 1: و ارائه تمرین ( ارائه مطالب درسی در قالب کنفرانس، مشارکت در مباحث)های کالسی  فعالیت: محاسبه نمره نهایی

        1: %نهایی

 

 :منابع

 .نیکوکار مسعود دکتر تألیف دیفرانسیل، معادالت کتاب. 1

 

 

 

 

 

 

 



 دانشكده رياضيکارشناسی  دروس طرح درس
 

 
 
 

14 
 

 

 نظریه کدگذاری
 ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir  ایمیل                                                                     حسن خدائی مهر :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                               3          :تعداد واحد

 :هدف درس

برق،  یاطالع، مهندس هینظر رینظ ییها کاربرد در شاخه یو دارا پردازد یاطالعات م یکدگذار یها روش یبه بررس یکدگذار هینظر

 ی کهطور کرد به یها طراح انتقال داده یمطمئن برا یها روش توان یبا استفاده از آن م. و انتقال داده است انهیو علوم را اتیاضیر

 یکدگذار هینظر. شد یزیر هیپا نگیهم چاردیتوسط ر 1348در سال  یکدگذار هینظر. ابدیکاهش  طاهاکم و خ مورد یب یتکرارها

 . است یدر حل مسائل مهندس اتیاضیر یریاز به کارگ یمثال قابل توجه

 :نیازهاي علمی پیش

های  برای فهم این درس نیاز به آشنایی با مفاهیم جبر خطی نظیر زیر فضاهای برداری، و همچنین آشنایی با نظریه میداندانشجو 

های کدگذاری مورد نیاز است  های تحلیل سیستم بایست با مفاهیم آماری و احتماالتی که برای فهم روش عالوه بر آن می. گالوا دارد

  .نیز آشنا باشد

 :ئه مطالبو نحوه ارا سهاي در سرفصل

 (مرجع از طمربو تصفحا رهشما اههمر به) گرفت هداخو ارقر بحث ردمو سکال در هفته هر که مطالبی

  [1] منبع شرح عنوان هفته

های  کدگذاری تصحیح خطا برای سامانه 1

 مخابرات دیجیتال

 10-1 توصیف کاربرد کدگذاری در مخابرات

 48-10 های متناهی میدانتوضیح نظریه  های گالوا میدان 2

ها بر روی  ای معرفی ساختار حلقه چندجمله های گالوا ها بر روی میدان ای چندجمله 3

 یک میدان متناهی

49-67 

 98-68 تعریف کدخطی و خواص آن کدهای بلوکی خطی 4

 98-68 تعریف کدخطی و خواص آن کدهای بلوکی خطی 5

که به  ای خاص از کدهای خطی رده کدهای دوری  6

هایی در حلقه  آل  صورت ایده

شوند و خاصیت  ها بیان می ای چندجمله

99-128 

mailto:ha.khodaiemehr@kntu.ac.ir
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 . بسته تحت شیفت چرخشی دارند

ای خاص از کدهای دوری و توصیف  رده Reed Solomonو  BCHکدهای  7

 روش کدگشایی آنها

175-203 

ای خاص از کدهای دوری و توصیف  رده Reed Solomonو  BCHکدهای  8

 کدگشایی آنهاروش 

175-203 

 Reedو  BCHتوصیف روش کدگشایی کدهای  9

Solomon 

و  BCHتوصیف روش کدگشایی کدهای 

Reed Solomon 

203-238 

 Reedو  BCHتوصیف روش کدگشایی کدهای  11

Solomon 

و  BCHتوصیف روش کدگشایی کدهای 

Reed Solomon 

203-238 

های  کدهای خطی با ویژگیخاصی از   رده  Reed-Mullerکدهای  11

 ریاضی جالب

149-175 

های  خاصی از کدهای خطی با ویژگی  رده  Reed-Mullerکدهای  12

 ریاضی جالب

149-175 

-  مسایل و تالاسو از ای مجموعه نهایی نموآز 13

 

  :یابی ارزش

                   %51 :آزمون نهایی                %41 :متر نمیا نموآز

  (اختیاری)نمره پروژه  2+ تمرین تحویلی و فعالیت کالسی  % 11:سایر

 :منابع

[1] Error Control systems for digital communication and storage, Stephen Wicker 

[2] Error Control Coding, Shu Lin and Costello, 2nd Edition, 2004. 

[3] The Theory of Error-correcting codes, Fundamentals and Applications, F.J. Macwilliams 

and N.J.A. Sloane. 

[4] Fundamentals of Error-correcting Codes, W. Cary Huffman and Vera Pless. 
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 نظریه گراف و کاربردها

                                                                                    framezanib@gmail.com : ایمیل                                         فرزانه رمضانی :مدرس

 کارشناسی: مقطع                                                 3  :تعداد واحد 

  :هدف درس

 تکنیکها و الگوریتم های گرافیآشنایی با برخی قضایا، 

 

 :نیازهاي علمی پیش

 گذراندن درس مبانی ترکیبیات 

 

 :ئه مطالبو نحوه ارا هاي درس سرفصل

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

 همریختی و یکریختی و خودریختی گرافها،  .2

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

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

 اتصال و گراف توانی،  .5

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

 در گراف، تطابق ماکسیمم و می نیمم، جورسازی  .1

 یالی، رنگ آمیزی  .8

 شبکه و شارها،  .3

 قضیه منگر و رابطه آن با همبندی،  .11

 عدد استقالل،  .11

 شنده دوره گرد، مسئله فرو .12

 گرافهای مسطح، قضیه کوراتفسکی، دوگان گراف  .13

 تطابق ماکسیمال و کامل،  .14

 گرافهای اویلری و همیلتونی،  .15
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 . برگزار خواهد شد 1411آذر  1آبان و  2امتحانات میان ترم در تاریخ های 

 (آزمون نهایی)8+6(تمرینات تحویلی و حضور در کالس+)3(آزمون میان ترم دوم (+)آزمون میان ترم اول)3نمره نهایی به صورت  :یابی ارزش

 

 :منابع

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

 (وست)با نظریه گراف آشنایی  [2]

 

 


