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  گروه ریاضی :درس  كد مطابق با  گروه آموزشی  علوم ریاضیدانشكده پيشنهاد دهنده:  

 

                                                                                                                                                  1آنالیز ریاضی : عنوان درس

Title: Mathematical analysis 1 

     کارشناسی:  مقطع درس                       کد پیشنهادی:                       خیر ؟است  درس سرویسی

 
 مبانی ریاضینياز(:  هم درس ) نيازپيش
 

    خیر ؟درس آزمایشگاهی/كارگاهی است        انتخاب کنید :تعداد واحد       نظریب(    اصلی الف(  نوع درس:

       انتخاب کنید در هفتهآزمایشگاه  تعداد ساعت  

در صوورت مبتوت بوودط لطفوا پيوسوت ناموه     بلی-سرفصل پیوست شده است.  ؟است  عتفوزارت    تائيددارای سرفصل مورد    آیا درس مذكور

 .*فرمایيد

 درصد   0 :  درصد و با سایر دروس دانشگاه   10  با دروس موجود در دانشكده :  )مشابهت(  ميزاط همپوشانی

        :نام دروس مشابه در دانشگاه            1ریاضی عمومی نام دروس مشابه در دانشكده:  

 :د نيست اطالعات زیر تكميل شودی جدیاگر درس پيشنهاد

 1914066  :كد درس  4 :تعداد واحد  1آنالیز ریاضی  :نام درس    فعال شدن درس 
 

 تمرین، بازدید علمی و سایر امكانات(حلشامل  )  مورد نياز جهت ارائه درس:  و الزامات امكانات ویژه
       

 شود(میدرس نآموزشی  شامل اهداف): و ضرورت ارائه درس اهمیت
 در  و  شوتريب  عموق  بوا  انتگورا   و  مشوتق  ،یوسوتگيپ   حود،  چووط  یميمفاه  بوده،  یعموم  یاضیر  دروس  در  شده  ارائه  ميمفاه  قيدق  یبررس  یاضیر  زيآنال

 در  شووند،یم  رفتوهیپذ  دانشجو  شهود  بر  هيتك  با  و  یراحت  به  یعموم  یاضیر  دروس  در  كه  ییهاتيخاص  از  یاريبس.  گردندیم  یبررس  ترجامع  یچهارچوب

 آشونا اثتات مختلف یهاروش با تا كندیم كمک یو به ،یليتحل و مجرد ميمفاه درک در دانشجو مهارت شیافزا بر عالوه امر نیا. گردندیم اثتات  نجایا

 قورار  مطالعوه  موورد  را  مشوتق  و  یوسوتگيپ   حود،  ميمفاه  دانشجو  ،1  یاضیر  زيآنال  درس  در.  شود  ترشرفتهيپ   وسدر  به  ورود  آماده  بيترت  نیا  به  و  گردد

 بعد ل،يدل نيهم به. است ارائه قابل زين کیمتر یفضاها یعنی ،یقيحق اعداد  مجموعه  از  تریكل  یساختار  در  ،یوستگيپ   آط  یپ   در  و  حد،  مفهوم.  دهدیم

 نیوا  خوا   یهارمجموعوهیز  و  کیمتر  یفضا  مفهوم  با  دانشجو  ،یعدد  یهایسر  و  هادنتاله  یبررس  و  یقيحق  اعداد  وعهمجم  یاصل  یهاتيخاص  مرور  از

 ماننود  انتگرا   و  ليفرانسید  حساب  از  یمهم  یایقضا  گرفته،  قرار  مطالعه  مورد  فضاها  نیا  یرو  بر  توابع  یوستگيپ   و  حد  ميمفاه  سپس.  شودیم  آشنا  فضا

 شوندیم  ثابت  و اطيب مطلق  یهااكسترمم هيضق  و  یانيم  ریمقاد هيقض
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   د.(خودداری شو  و دونقطه  ، خط فاصلهپرانتز   بكار بردط جمله دارای فعل،  د. ازن جدا شو  كاما با    تنها سرفصلها  و  شده  نوشته  خط كامل  01تا    4)بين  شرح درس  

 دستگاه  اصم،  اعداد  یچگال  ا،یگو  اعداد  یچگال  اعداد،  یدسيارشم  تيخاص  ن،یيپا  كراط  نیبزرگتر  و  باال  كراط  نیكوچكتر  ،یق يحق   اعداد  داطيم

 دنتالووه  كرانوودار،  دنتالووه  ک ی  نیيپا  و  باال  حد  كنوا،ی  یهادنتاله  ،دنتاله  ک ی  ییواگرا  و  ییهمگرا  ،یعدد  یهادنتاله  افته،یگسترش  یق يحق   اعداد

 دیوو تجد مشووروط، و مطلووق ییهمگرا ،ییهمگرا یهاآزموط ،ییهمگرا یراب یكوش شرط  ،یسر  ک ی  ییواگرا  و  ییهمگرا  ،یعدد  یسر  ،یكوش

 یهادنتالووه ک،یوو متر یفضا ک ی در هادنتاله همتند،  یهامجموعه  فشرده،  یهامجموعه  بسته،  و  باز  یهامجموعه  ک،یمتر  یفضا  ،یسر  شیآرا

 ،یفشووردگ و یوسووتگيپ  وسووته،يپ  توابووع  ک یوو ولوژتوپ  یهاتيخاصوو   مجموعه،  ک ی  بر  یوستگيپ  توابع،  یوستگيپ  تام،  ک یمتر  یفضاها  و  یكوش

 .مشتق یبرا  یانيم  ریمقاد  هيقض  ره،يمتغ  ک ی  یق يحق  توابع  مشتق  كنواخت،ی  یوستگيپ  ،یانيم  ریمقاد  هيقض  ،یهمتند و  یوستگيپ

 

 English Course Description:          

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. 

 

 (تشار: ناشر.محل ان   )نوبت چاپ(.  (.  عنواط مرجع)سا  انتشار   ، حرف او  نام.نوشته شود؛ نام خانوادگی    APA به روش  لطفا مراجع فارسی و انگليسی)  مراجع
 ذكر شود.   آخرین مرجع فارسیعنواط  به  دستوركار    ،برای درس آزمایشگاهی/كارگاهی  توجه:

 .یفن و  یعلم  انتشارات،  25چاپ    زاده،عالم دكتر  ترجمه  ،یاضیر  زيآنال  اصو   ،(1392). و  ن،یرود (1
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  وزارت عتف( موارد زیر پیوست شود: ارائه درس جدید )در صورت عدم تصویب توسط   در صورت  -*

 ، پژوهشی مدرس )مدرسين( مرتتط با درس پيشنهادیسوابق آموزشی و   -1
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 حرف او  همه واژگاط، با حرف كوچک تایپ شود.(   ،خا   سامیو ا   هر سرفصل  كلمه آغازین  )جز

 


