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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:  

 

                                                                                                                                                  هندسه دیفرانسیل: عنوان درس

Title: Differential Geometry 

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

 
 ، جبر خطی.1، آنالیز ریاضی  2ریاضی عمومی  نياز(: هم درس ) نيازپيش

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

       انتخاب کنید در هفتهآزمایشگاه  تعداد ساعت  

ن لطفوا پيوسوت ناموه در صوورت مبتوت بوود    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(  ميزان همپوشانی

        :نام دروس مشابه در دانشگاه            2ریاضی عمومی نام دروس مشابه در دانشكده:  

 :د نيست اطالعات زیر تكميل شوداگر درس پيشنهادی جدی

 1914322  :كد درس  4 :تعداد واحد   هندسه دیفرانسیل :نام درس    فعال شدن درس 
 

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

 شود(میدرس نآموزشی  شامل اهداف): و ضرورت ارائه درس اهمیت
  جوادیا یو انتگورا،،  نوه فقور بورا ليفرانسیبا استفاده از ابزار حساب د یبا هدف  مطالعهُ خواص هندس  اتياضیاز ر  یابعنوان شاخه  ليفرانسیهندسه د

 نیواسوت. ا  رو مقاطع باالت  یدروس كارشناس  ترشرفتهيدرک مطالب پ   یبرا   یادارد، بلكه مقدمه  تيدانشجو اهم  یبرا  رامونياز جهان پ   یدیجد  دگاهید

 است.   کیزيف یو حت یاضیر  یهادانشكده یاز دروس اصل   ايطراز او، دن  یهاهُ  دانشگاهدر  هم تاًیدرس تقر

 یسورو كوار دارنود و برخو  ليفرانسیكه با متاحث هندسه د  یگریدر ادامه به علوم د  ،یاضیر  ريو غ   یاضیر  انیودانشج  یدرس برا  نیا  تياهم  انيب  یبرا

 یمي(، شکينامیترمود لتون،يالگرانژ و هام یهاکيمكان س،يالكترومغنات ن،ينشتیعام ا  تينست  هی)نظر  کیزي: فميكنیعلوم اشاره م  نیآن در ا  یكاربردها

 یهواو گراف  وتريبه كموک كوامپ  یهندس  ی)طراح  یهندس  یساز(، مد،ی(، اقتصاد )اقتصاد مترريتحت فشار متغ  یاء سلولغش  یساز)مد،  کیزيوفيو ب

 فيو توصو  زيل)آنوا  یشناسونياطالعوات )هندسوه اطالعوات(، زم  هیو(، آمار، احتما، و نظریخط  ريغ   یهاكنندهكنتر،  زيكنتر، )آنال  هی(، نظریوتريكامپ

 ..( و .کیژئودز  یساختارها
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   د.(خودداری شو  و دونقطه  ، خر فاصلهپرانتز   بكار بردن جمله دارای فعل،  د. ازن جدا شو  كاما با    تنها سرفصلها  و  شده  نوشته  خر كامل  01تا    4)بين  شرح درس  

توواب و كوونن فرنووه، معووادالت  ،ییفضووا یهوواخم یانحنوواِ ،ییفضووا یهامسطح، خم یهامجدد، انحنا، خم یساز یپارامتر  ،یپارامتر  یهاخم 

 رييوو )منظم( و صووفحه مموواس، تغیعوواد  یهاهیوو رو  ،یپارامتر  یهاهیرو  ها،هی. رونیگر  هيهاف و جردن، قض  یهاهيحركات صلب، قض  ،یعيطت

 ک یوو  ی. انحنووایدر مختصووات موضووع  یفرم اساسوو   نيو دوم  نياول  ،یفرم اساس  نيو دوم  نياول  ه،یمساحت رو  ر،یپذجهت  یهاهیمختصات، رو

 نووه،يكم یهاهیوو شووده و رو یكشوو خر یهاهیوو رو ،یو متوسر، مختصات موضع  یگاوس  یانحناها  ،یقائم و اصل  ینگاشت گاوس، انحناها  ه،یرو

 یاساسوو   هيقضوو   ز،يانگشووگفت  هيو قضوو   یمعادالت كٌووداز  ستوفل،یكر  یگاوس و  نمادها  لهمعاد  ،یتانسور  ینمادگذار  ها،هیرو  یمعادالت اساس

 .     یبونه و كاربردها، هندسه ذات-گاوس  هيقض   ،یانحناها و تاب، مختصات ژئودز  ها،هیرو یها روم. خهاهیرو هینظر

 

 English Course Description:          

Parametrized curves, Reparametrization, Curvature, Plane curves, Space curves, Curvature of space curves,  Torsion and 

Frenet frame, Natural equations, Rigid motions, Theorems of Hopf and Jordan, Green`s theorem. Surfaces, Parametrized  

surfaces, Regular surfaces and tangent plane, Change of coordinates, oriantable surfaces, surface area, First and second 

fundamental forms, First and second fundamental forms in local coordinates. The curvature of a surface, The Gauss map, 

Normal and principal curvatures, Gaussian and mean curvatures, Local coordinates, Rulled surfaces and minimal 

surfaces, The fundamental equations of surfaces, Tensor notations, Gauss`s equation and the Christoffel symbols, Codazzi 

equations and theorema Egregium, The fundamental theorem of surface theory, Curves on surface, Curvatures and 

torsion, Geodesics coordinate, Gauss-Bonnet Theorem and applications, Intrinsic geometry.  

 

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

 اصفهان،  چاپ او،. یمركز نشر دانشگاه صنعتترجمه اعظم اعتماد،   ها،هیها و روبر خم  یامقدمه  ل،يفرانسی، هندسه د(1389شيفرین، ت. ) (1
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  وزارت عتف( موارد زیر پیوست شود: ارائه درس جدید )در صورت عدم تصویب توسط   در صورت  -*

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

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

 

 ، حرف او، همه واژگان، با حرف كوچک تایپ شود.( خاص  سامیو ا   هر سرفصل  كلمه آغازین  )جز

 


