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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 جبری مقدماتی : عنوان درس

Title: Elementary Algebraic Geometry 

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

 
      نياز(: هم درس ) نيازپيش
 

    خیر ؟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

 .*يدفرمای

 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 شودیاگر درس پيشنهادی جد

 1914430  :كد درس   4 :تعداد واحد   هندسه جبری مقدماتی :نام درس    فعال شدن درس 
 

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

 شود(میدرس نآموزشی  شامل اهداف): و ضرورت ارائه درس اهمیت
 ميآط امكواط در  بهتور مفواه یارشوته نيب عتيكه با توجه به طت  شودیمحسوب م  یاضیر  یهاشاخه  نیترو فعال  نیتاتریز  یكی  یدرس هندسه جتر

از  اطیبوه در  بهتور دانشو و شوودیارائوه م یمحاسوتات یهوابور رو  یدرس متتنو نیا نكهیه ابا توجه ب  ی. از طرفكندیرا فرآهم م  یو هندس  یجتر

 .كندیكمک م  یمحاستات  یدگيچيو پ  تمیمانند الگور  یميمفاه
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   د.(خودداری شو  و دونقطه  له، خط فاصپرانتز   بكار بردط جمله دارای فعل،  د. ازن جدا شو  كاما با    تنها سرفصلها  و  شده  نوشته  خط كامل  01تا    4)بين  شرح درس  

 م،يتقسوو   تمیالگووور  ره،يمتغتووک   یهووا  یاحلقه چندجملووه  ،یمتناه  یهاداطيساختار م  آل،دهیو ا  داطيمانند گروه، حلقه، م  یميمفاه  یادآوری

 ،یاجملووهتک  بيوو ترت كسوووط،یم دلوو  ،یاجملووهتک  آلدهیا ،یقسمتخارج حلقه ره،يچندمتغ  یهایامحاسته ب.م.م.، حلقه چندجمله  تمیالگور

 تمیگربنوور، محووک بوووخترگر، الگووور  هیوو خووواپ پا  لترت،يه  یاهیپا  هيگربنر، قض  هیپا  ره،يچندمتغ  یهایام در حلقه چندجملهيتقس  تمیالگور

 یو قووو  فيضووع  یهاهيقض  ،یاحذف، حل دستگاه معادالت چندجمله  هینظر  ،یحذف   آلدهیچندگونا، ا  ک ی  آلدهیا  ن،يآف   یبوخترگر، چندگونا

تابع معكوووس،  هيقض ،یسازحیگربنر در صر هیپا  یبستار، كاربردها  هيقض  ،یسكیزار  یتوپولوژ  آل،دهیبعد ا  ،یمكال  هيقض  لترت،يه  یصفرسازها

 یخط یزیراعداد و برنامه هینظر

 

 English Course Description:          

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. 

 

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

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( مرتتط با درس پيشنهادی -1

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

 

 ، حرف اول همه واژگاط، با حرف كوچک تایپ شود.( خاپ  سامیو ا   هر سرفصل  كلمه آغازین  )جز

 


