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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 2
Title: Mathematical analysis 2
درس سرویسی است؟ خیر

مقطع درس :کارشناسی

کد پیشنهادی:

پيشنياز درس (هم نياز) :آنالیز ریاضی 1
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  0 :درصد و با سایر دروس دانشگاه  0 :درصد
نام دروس مشابه در دانشكده:

نام دروس مشابه در دانشگاه:

اگر درس پيشنهادی جدید نيست اطالعات زیر تكميل شود:
فعال شدن درس نام درس :آنالیز ریاضی  2تعداد واحد 4 :كد درس1914206 :
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)
این درس از دو متحث انتگرال ریماط-اشتيليس و دنتالهها و سریهای تابعی تشكيل شده است .در بحث اول ،انتگرال ریماط-اشتيليس بوه عنوواط یوک
تعميم طتيعی انتگرال ریماط مطرح میشود .كاربرد اصلی این مفهوم در متاحبی شامل نظریه احتموال اسوت .در ایون سواتتار قضويه اساسوی حسواب
دیفرانسيل و انتگرال با بيانی سازگار با آط بياط و اثتات میشود .در نهایت ،شرط لتگ برای انتگرال پذیری ریماط دیدگاهی مووثر در موورد تووابعی كوه
انتگرالپذیر ریماط هستند به دست میدهد .در بخش دوم دنتالههای و سریهای تابعی و انواع همگرایی آطها معرفی میشوود .ایون بحوث در سواتتن
توابعی با ویژگیهای مشخص بسيار مهم است .یكی از موارد استفاده متاحث اتير در دروس معادالت دیفرانسيل عادی و پارهای است .سریهای تووانی
و فوریه به عنواط حالت تاصی از سریهای تابعی قابل بحث و تجزیه و تحليل تواهند بود.
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شرح درس (بين  4تا  10تط كامل نوشته شده و سرفصلها تنها با كاما جدا شوند .از بكار بردط جمله دارای فعل ،پرانتز ،تط فاصله و دونقطه تودداری شود).

انتگرال ریماط-اشتيليس نستت به یک انتگرالگير صعودی ،انتگرالهای باال و پایين ،انتگرالپذیری نستت به یک انتگرالگير صعودی ،شرط
ریماط برای انتگرالپذیری ،تواص انتگرال ریماط-اشتيليس ،توابع با تغيير كراندار ،انتگرال ریماط-اشتيليس نستت به توابع با تغيير كرانوودار،
انتگرالگيرهای مشتقپذیر ،قضيه اساسی حساب دیفرانسيل و انتگرال ،محک لتگ برای انتگرالپذیری ریماط ،مجموعههای بووا انوودازه صووفر،
دنتالههای تابعی ،همگرایی نقطهوار و همگرایی یكنواتت ،همگرایی یكنواتووت و پيوسووتگی ،مشووتقپذیری و انتگرالپووذیری ،قضويه تقریوب
وایراشتراس ،جتر توابع ،قضيه اشتوط-وایراشتراس ،تانواده توابع همپيوسته ،لم آرزال-آسووكولی ،سووریهای تووابعی ،آزموووط  Mوایراشووتراس،
آزموط آبل برای همگرایی یكنواتت سری تابعی ،سریهای توانی ،شعاع همگرایی ،سری فوریه.

(جز كلمه آغازین هر سرفصل و اسامی تاص ،حرف اول همه واژگاط ،با حرف كوچک تایپ شود).
Riemann-Stieltjes integral with respect to an increasing integrator, Upper and lower integrals, Integrability with respect to
an increasing integrator, Riemann condition for integrability, Properties of Riemann-Stieltjes integral, Functions of
bounded variation, Differentiable integrators, Fundamental theorem of calculus, Lebesgue criteria for Riemann
integrability, Sets of measure zero, Sequences of functions, Pointwise convergence and uniform convergence, Uniform
convergence and continuity, Differentiability and integrability, Wierstrass approximation theorem, Algebra of functions,
Stone-Wierstrass theorem, Family of equi-continuous functions, Arzela-Ascoli lemma, Series of functions, Wierstarss Mtest, Abel's test for uniform convergence of a series of functions, Power series, Radius of convergence, Fourier series.

English Course Description:

مراجع (لطفا مراجع فارسی و انگليسی به روش  APAنوشته شود؛ نام تانوادگی ،حرف اول نام( .سال انتشار) .عنواط مرجع (نوبت چاپ) .محل انتشار :ناشر).
توجه :برای درس آزمایشگاهی/كارگاهی ،دستوركار به عنواط آترین مرجع فارسی ذكر شود.
 )1رودین ،و ،)1392( .اصول آناليز ریاضی ،ترجمه دكتر عالمزاده ،چاپ  ،25انتشارات علمی و فنی.
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2) Gupta, A. (2016), Introduction to Mathematical Analysis, 2nd edition, Academic Publishers.

* -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 تارج از كشور همراه با سرفصلها (در مجموع حداقل دو مورد كافی است).
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