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 :هندسه جبری مقدماتی
Title: Elementary Algebraic Geometry
درس سرویسی است؟ خیر

مقطع درس :کارشناسی

کد پیشنهادی:

پيشنياز درس (هم نياز):
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:
فعال شدن درس نام درس :هندسه جبری مقدماتی تعداد واحد 4 :كد درس1914430 :
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)
درس هندسه جتری یكی زیتاترین و فعالترین شاخههای ریاضی محسوب میشود كه با توجه به طتيعت بين رشوتهای آط امكواط در بهتور مفواهيم
جتری و هندسی را فرآهم میكند .از طرفی با توجه به اینكه این درس متتنوی بور رو هوای محاسوتاتی ارائوه میشوود بوه در بهتور دانشو ویاط از
مفاهيمی مانند الگوریتم و پيچيدگی محاستاتی كمک میكند.
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). خط فاصله و دونقطه خودداری شود، پرانتز، از بكار بردط جمله دارای فعل. خط كامل نوشته شده و سرفصلها تنها با كاما جدا شوند10  تا4 شرح درس (بين

، الگوووریتم تقسويم، حلقه چندجملووهای هووای تووکمتغيره، ساختار ميداطهای متناهی، ميداط و ایدهآل، حلقه،یادآوری مفاهيمی مانند گروه
، ترتيوب تکجملووهای، لوم دیكسوووط، ایدهآل تکجملووهای، حلقه خارجقسمتی، حلقه چندجملهایهای چندمتغيره،.م.م.الگوریتم محاسته ب
 الگوووریتم، محووک بوووخترگر، خووواپ پایوه گربنوور، قضيه پایهای هيلترت، پایه گربنر،الگوریتم تقسيم در حلقه چندجملهایهای چندمتغيره
 قضيههای ضووعيف و قوووی، حل دستگاه معادالت چندجملهای، نظریه حذف، ایدهآل حذفی، ایدهآل یک چندگونا، چندگونای آفين،بوخترگر
، قضيه تابع معكوووس، كاربردهای پایه گربنر در صریحسازی، قضيه بستار، توپولوژی زاریسكی، بعد ایدهآل، قضيه مكالی،صفرسازهای هيلترت
نظریه اعداد و برنامهریزی خطی

). با حرف كوچک تایپ شود، حرف اول همه واژگاط،(جز كلمه آغازین هر سرفصل و اسامی خاپ
Reminding the concepts of group, ring, field and ideal, Structure of finite fields, Ring of univariate polynomials, Division
algorithm, Algorithm for computing gcd, Multivariate polynomial ring, Quotient ring, Monomial ideal, Dickson's lemma,
Monomial ordering, Division algorithm in multivariate polynomial ring, Grobner basis, Hilbert basis theorem, Properties
of Grobner basis, Buchberger's criterion, Buchberger's algorithm, Affine variety, Ideal of a variety, Elimination ideal,
Elimination theory, Solving polynomial system, Hilbert weal and strong nullstellensatz, Macaulay's theorem, Dimension
of an ideal, Zariski topology, Closure theorem, Applications of Grobner basis in implicitation, Inverse function theorem,
Number theory and linear programming.

English Course Description:

). ناشر: محل انتشار.) عنواط مرجع (نوبت چاپ.) (سال انتشار. حرف اول نام، نوشته شود؛ نام خانوادگیAPA مراجع (لطفا مراجع فارسی و انگليسی به رو
. دستوركار به عنواط آخرین مرجع فارسی ذكر شود،كارگاهی/ برای درس آزمایشگاهی:توجه
)1
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: در صورت ارائه درس جدید (در صورت عدم تصویب توسط وزارت عتف) موارد زیر پیوست شود-*
، سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس (مدرسين) مرتتط با درس پيشنهادی-1
.) سوابق ارائه درس در سایر دانشگاههای كشور یا دانشگاههای معتتر خارج از كشور همراه با سرفصلها (در م موع حداقل دو مورد كافی است-2
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