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 دانشگاه صنعتی اصفهان 
   و یزیربرنامه مدیریت  دفتر

 آموزشی كيفيت   یارتقا

 تعالیبسمه 

 

 درس  سازی پیشنهاد ایجاد/فعال  فرم
      /   /    :ارسال تاریخ

     

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

 

                                                                                                                                                   دینامیکی گسستههای دستگاه : عنوان درس

Title: Discrete dynamical systems 

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

 
      نياز(: هم درس ) نيازپيش

 
    انتخاب کنید ؟درس آزمایشگاهی/كارگاهی است        انتخاب کنید :تعداد واحد       نظریب(    تخصصی 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

 .*رمایيدف

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

       :نام دروس مشابه در دانشگاه                 نام دروس مشابه در دانشكده:  

 :د نيست اطالعات زیر تكميل شودی جدیاگر درس پيشنهاد

 1914414  :كد درس  4 :تعداد واحد   دینامیکی گسسته  های دستگاه :نام درس    فعال شدن درس 
 

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

 شود(میدرس نآموزشی  شامل اهداف): و ضرورت ارائه درس اهمیت
 یهوادهیومربوط به پد یها( مدلیهاکينامی)د یفيك یو رفتارها هیشناخت نظرلزوم  ،یو مهندس کیزيخصوص فه ب ،از علوم یاريبس نيمتخصصبرای  

های معوادتت دیفرانسويل از سوی دیگر یک روش بررسی رفتارهای برخی جواب .ه، فصل، سال و ...( روشن است)ما  گسسته  یها  در حال تكرار با زماط

كاربردهای و  ینظر یتا با متان ستیضرور یاضیرشته ر یدانشجو کی  یبه طور خاص برا  نینابراگسسته است. ب-های دیناميكی زماطاستفاده از دستگاه

 یهادسوتگاهارائه یک درس برای آموزش متوانی  ،های مطرح دنيابسياری از دانشگاههمتراز با  آشنا شود. همچنين  ستهگس-زماط  یكينامید  یهادستگاه

 .تزم است  یاضیر تيپر اهم یهااز شاخه یكیعنواط ه ب ستهگس-زماط  یكينامید
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   د.(خودداری شو  و دونقطه  ، خط فاصلهپرانتز   ار بردط جمله دارای فعل،بك   د. ازن جدا شو  كاما با    تنها سرفصلها  و  شده  نوشته  خط كامل  01تا    4)بين  شرح درس  

های دینوواميكی عنووواط دسووتگاهه  های جمعيتی بوو ها و معادتت تفاضلی، برخی مدلهای دیناميكی گسسته به صورت نگاشتمعرفی دستگاه

های دینوواميكی گسسووته های مهووم دسووتگاهبرخی نگاشت  معرفی،  های دیناميكی گسستهروابط بين معادتت دیفرانسيل و دستگاه  گسسته،

ای، مدار، نقاط ثابت و نقاط تناوبی، پایداری نقوواط ثابووت و تنوواوبی، بررسووی كاموول های دایره، نگاشتنگاشت خيمه  و  مبل نگاشت لجستيک 

قضوويه شاركوسووكی، ،  سوواز دوره تنوواوبمضاعفهای  و معرفی انشعاب  هاشامل نقاط ثابت و نقاط تناوبی و دامنه جذب آط  مربعی  هاینگاشت

بوورای   های نمووادین، اثتووات آشوووبدیناميک   های كانتور،های مزدوج، مجموعهتعریف آشوب از دیدگاه دیوینی و استقالل شرایط آط، نگاشت

گووروبمن، -قضوويه هووارتمن  های چند بعدی همراه با پایداری نقاط ثابووت،نگاشت،  4های لجستيک با پارامتر بزرگتر از  و نگاشت  نگاشت اوتم

نگاشووت نعوول اسووب و اثتووات آشوووب بوورای آط، نگاشووت هنوووط و   ،دو طرفووه  های انتقالنگاشت  قضيه منيفلدهای پایدار و ناپایدار و مركزی،

 .سازی دوره تناوبو مضاعف  ی، چنگال، تتادل پایدارگره زینیهای  ، انشعابای هذلولویهای چنترهخودریختی  های آط،ویژگی

 

 English Course Description:          

Definition of discrete dynamical systems as maps and difference equations, Some models from population models as 

discrete dynamical systems, Relations between differential equations and discrete dynamical systems, Definition of some 

important maps in dynamical systems such as Logistic map and Tent map, circle maps, orbit, fixed points and periodic 

points, Stability of fixed points and periodic points, Complete study on quadratic maps containing fixed points and 

periodic points and their basin of attraction with period doubling bifurcations, Sharkovsky theorem, Definition of chaos in 

the sense of Devaney with independence of conditions, Conjugate maps, Cantor sets, Symbolic dynamics, Proof of chaos 

for Ulam map and Logistic maps with parameter greater than 4, Multi-dimensional maps with stability of fixed points, 

Hartman-Grobman theorem, Stable and unstable and center manifold theorem, Two sided shift maps, Horseshoe map 

with its proof of chaos, Hénon map with its properties, hyperbolic toral automorphisms, saddle node bifurcation. 

 

 (محل انتشار: ناشر.  )نوبت چاپ(.  (.  عنواط مرجع)سال انتشار   ، حرف اول 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  وجه:ت

1)       
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 ، حرف اول همه واژگاط، با حرف كوچک تایپ شود.( خاص  سامیو ا   هر سرفصل  كلمه آغازین  )جز
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  وزارت عتف( موارد زیر پیوست شود: توسط ارائه درس جدید )در صورت عدم تصویب   در صورت  -*

 ، سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس )مدرسين( مرتتط با درس پيشنهادی -1

 . (كافی است   )در مجموع حداقل دو مورد   های معتتر خارج از كشور همراه با سرفصل هادانشگاه   ی كشور یاهادانشگاه سوابق ارائه درس در سایر   -2

 


