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فرم پیشنهاد ایجاد/فعالسازی درس

دفتر مدیریت برنامهریزی و
ارتقای كيفيت آموزشی

گروه آموزشی مطابق با كد درس :گروه ریاضی

دانشكده پيشنهاد دهنده :علوم ریاضی

عنوان درس :آنالیز ریاضی 1
Title: Mathematical analysis 1
درس سرویسی است؟ خیر

مقطع درس :کارشناسی

کد پیشنهادی:

پيشنياز درس (هم نياز) :مبانی ریاضی
نوع درس :الف) اصلی ب) نظری

تعداد واحد :انتخاب کنید

درس آزمایشگاهی/كارگاهی است؟ خیر

تعداد ساعت آزمایشگاه در هفته انتخاب کنید
آیا درس مذكور دارای سرفصل مورد تائيد وزارت عتف است؟ بلی-سرفصل پیوست شده است .در صوورت مبتوت بوودط لطفوا پيوسوت ناموه
فرمایيد*.

ميزاط همپوشانی (مشابهت) با دروس موجود در دانشكده  10 :درصد و با سایر دروس دانشگاه  0 :درصد
نام دروس مشابه در دانشكده :ریاضی عمومی 1

نام دروس مشابه در دانشگاه:

اگر درس پيشنهادی جدید نيست اطالعات زیر تكميل شود:
فعال شدن درس نام درس :آنالیز ریاضی  1تعداد واحد 4 :كد درس1914066 :
امكانات ویژه و الزامات مورد نياز جهت ارائه درس( :شامل حلتمرین ،بازدید علمی و سایر امكانات)
اهمیت و ضرورت ارائه درس( :شامل اهداف آموزشی درس نمیشود)
آناليز ریاضی بررسی دقيق مفاهيم ارائه شده در دروس ریاضی عمومی بوده ،مفاهيمی چووط حود ،پيوسوتگی ،مشوتق و انتگورا بوا عموق بيشوتر و در
چهارچوبی جامعتر بررسی میگردند .بسياری از خاصيتهایی كه در دروس ریاضی عمومی به راحتی و با تكيه بر شهود دانشجو پذیرفتوه میشووند ،در
اینجا اثتات میگردند .این امر عالوه بر افزایش مهارت دانشجو در درک مفاهيم مجرد و تحليلی ،به وی كمک میكند تا با روشهای مختلف اثتات آشونا
گردد و به این ترتيب آماده ورود به دروس پيشرفتهتر شود .در درس آناليز ریاضی  ،1دانشجو مفاهيم حود ،پيوسوتگی و مشوتق را موورد مطالعوه قورار
میدهد .مفهوم حد ،و در پی آط پيوستگی ،در ساختاری كلیتر از مجموعه اعداد حقيقی ،یعنی فضاهای متریک نيز قابل ارائه است .به همين دليل ،بعد
از مرور خاصيتهای اصلی مجموعه اعداد حقيقی و بررسی دنتالهها و سریهای عددی ،دانشجو با مفهوم فضای متریک و زیرمجموعوههای خوا ایون
فضا آشنا میشود .سپس مفاهيم حد و پيوستگی توابع بر روی این فضاها مورد مطالعه قرار گرفته ،قضایای مهمی از حساب دیفرانسيل و انتگرا ماننود
قضيه مقادیر ميانی و قضيه اكسترممهای مطلق بياط و ثابت میشوند
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شرح درس (بين  4تا  10خط كامل نوشته شده و سرفصلها تنها با كاما جدا شوند .از بكار بردط جمله دارای فعل ،پرانتز ،خط فاصله و دونقطه خودداری شود).

ميداط اعداد حقيقی ،كوچكترین كراط باال و بزرگترین كراط پایين ،خاصيت ارشميدسی اعداد ،چگالی اعداد گویا ،چگالی اعداد اصم ،دستگاه
اعداد حقيقی گسترشیافته ،دنتالههای عددی ،همگرایی و واگرایی یک دنتاله ،دنتالههای یكنوا ،حد باال و پایين یک دنتالووه كرانوودار ،دنتالووه
كوشی ،سری عددی ،همگرایی و واگرایی یک سری ،شرط كوشی برای همگرایی ،آزموطهای همگرایی ،همگرایی مطلووق و مشووروط ،تجدیود
آرایش سری ،فضای متریک ،مجموعههای باز و بسته ،مجموعههای فشرده ،مجموعههای همتند ،دنتالهها در یک فضای متریوک ،دنتالووههای
كوشی و فضاهای متریک تام ،پيوستگی توابع ،پيوستگی بر یک مجموعه ،خاصويتهای توپولوژیوک توابووع پيوسووته ،پيوسووتگی و فشووردگی،
پيوستگی و همتندی ،قضيه مقادیر ميانی ،پيوستگی یكنواخت ،مشتق توابع حقيقی یک متغيره ،قضيه مقادیر ميانی برای مشتق.

(جز كلمه آغازین هر سرفصل و اسامی خا  ،حرف او همه واژگاط ،با حرف كوچک تایپ شود).
Field of real numbers, Least upper bound and greatest lower bound, Archimedian property of numbers, Density of
rational numbers, Density of irrationals, Extended real numbers system, Numerical sequences, Convergence and
divergence of a sequence, Monotone sequences, Upper limit and lower limit of a bounded sequence, Cauchy sequence,
Numerical series, Convergence and divergence of a series, Cauchy's criteria for convergence, Convergence tests,
Absolute and conditional convergence, Rearrangement of a series, Metric space, Open and closed sets, Compact sets,
Connected sets, Sequences in a metric space, Cauchy sequences and complete metric spaces, Continuity of functions,
Continuity on a set, Topological properties of continuous functions, Continuity and Compactness, Continuity and
connectedness, Intermediate value theorem, Uniform continuity, Derivative of real functions of a single variable,
Intermediate value theorem for derivative.

English Course Description:

مراجع (لطفا مراجع فارسی و انگليسی به روش  APAنوشته شود؛ نام خانوادگی ،حرف او نام( .سا انتشار) .عنواط مرجع (نوبت چاپ) .محل انتشار :ناشر).
توجه :برای درس آزمایشگاهی/كارگاهی ،دستوركار به عنواط آخرین مرجع فارسی ذكر شود.
 )1رودین ،و ،)1392( .اصو آناليز ریاضی ،ترجمه دكتر عالمزاده ،چاپ  ،25انتشارات علمی و فنی.

References :
1) Goldberg, R. R. (1976), Methods of real analysis, John Wiley & Sons Inc. NewYork.
2) Pugh, C. C. (2015), Real Mathematical Analysis, Springer International Pub. Switzerland.

* -در صورت ارائه درس جدید (در صورت عدم تصویب توسط وزارت عتف) موارد زیر پیوست شود:
 -1سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس (مدرسين) مرتتط با درس پيشنهادی،
 -2سوابق ارائه درس در سایر دانشگاههای كشور یا دانشگاههای معتتر خارج از كشور همراه با سرفصلها (در مجموع حداقل دو مورد كافی است).
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