بسمهتعالی
دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ ارسال:

فرم پیشنهاد ایجاد/فعالسازی درس

دفتر مدیریت برنامهریزی و
ارتقای كيفيت آموزشی

دانشكده پيشنهاد دهنده :علوم ریاضی

/

/

گروه آموزشی مطابق با كد درس :گروه ریاضی

عنوان درس :نظریهی گالوا
Title: Galois Theory
درس سرویسی است؟ خیر

مقطع درس :کارشناسی

کد پیشنهادی:

پيشنياز درس (هم نياز) :مبانی جبر (همنیاز)
نوع درس :الف) تخصصی ب) نظری

درس آزمایشگاهی/كارگاهی است؟ خیر

تعداد واحد :انتخاب کنید

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:
انتخاب کنید نام درس:

تعداد واحد 4 :كد درس:

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)
قضيه ی اساسی گالوا یكی از مهمترین قضایای جتری است كه در درس نظریهی گالوا بياط و اثتات میشوود .ایون قضويه پول ارتتواطی ميواط نظریوهی
گروهها و نظریهی ميدانها است .با توجه به این گفته ،اهميت این درس برای دانشجو از چندین منظر است :نخست دانشجو فرصوتی مییابود توا دانوش
جتری خود ،در نظریهی گروهها و در نظریه ی ميدانها را بسط دهد و آنچه در درس متانی جتر فرا گرفته است مروری كواربردی كنود .دوم ،دانشوجو بوا
برخی مسائل كالسيک ریاضيات در ارتتاط با امكاط ترسيم توسط خطكش و پرگار و رویكرد جتری بدین مسائل آشنا خواهد شد .سووم ،در ایون درس
دانشجو اثتات قضيهی اساسی جتر (یعنی قضيهای كه بيانگر این است كه همهی چندجملهایها در ميداط اعداد مختلط ریشه دارند) را فرا خواهد گرفت.
آشنائی با نظریهی گالوا در تقویت پایهی جتری دانشجویاط و سوق دادط به سمت موضوعات جتری در تحصيالت تكميلی نقش موثری خواهد داشت.
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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).

مرور قضایای سيلو در نظریهی گروهها ،حلقهها ،زیرحلقهها ،ایدهآلها ،همومرفيسمها ،ميدانهای خارجقسمتی و حوزههای صحيح ،مشخصووهی
ميداط ،حوزههای اقليدسی و تجریهی یكتا ،چندجملهایهای تحویلناپذیر ،توسيعهای ميدانها ،درجهی توسيع ،ترسيمهای توسووط خطكووش و
پرگار ،ميدانهای متناهی ،گروههای گالوا ،اتومرفيسمهای ميدانی و گروههای اتومرفيسمها ،توسيع نرمال ،توسيع جداشدنی ،قضوويهی اساسووی
نظریهی گالوا ،اثتات قضيهی اساسی جتر با استفاده از نظریهی گالوا ،درجهی و پایهی تعالی ،حدس شانوئل ،اثتات متعالی بودط برخی اعداد
گنگ ،گروههای بازگشتی ،گروههای حلشدنی.

(جز كلمه آغازین هر سرفصل و اسامی خاص ،حرف اول همه واژگاط ،با حرف كوچک تایپ شود).
A review of Sylow theorems in group theory, rings, subrings, ideals, homomorphisms, fraction fields and integral
domains, characteristic of a field, Euclidian domains and unique factorization, irreducible polynomials, field extensions,
degree of extension, ruler and compass constructions, finite fileds, Galois groups, field automorphisms and automorphism
groups, normal extensions, separable extensions, fundamental theorem of Galois theory, proof of the fundamental
theorem of algebra via Galois theory, transcendence degree and base, Schanuel conjecture, proof of the transcendence of
various irrational numbers, permutation groups, soluble groups.

English Course Description:

مراجع (لطفا مراجع فارسی و انگليسی به روش  APAنوشته شود؛ نام خانوادگی ،حرف اول نام( .سال انتشار) .عنواط مرجع (نوبت چاپ) .محل انتشار :ناشر).
توجه :برای درس آزمایشگاهی/كارگاهی ،دستوركار به عنواط آخرین مرجع فارسی ذكر شود.
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* -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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