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 دانشگاه صنعتی اصفهان 
   و یزیربرنامه مدیریت  دفتر

 آموزشی كيفيت   یارتقا

 تعالیبسمه 

 

 درس  سازی پیشنهاد ایجاد/فعال  فرم
 1398 / 06/08 :ارسال تاریخ

     

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

 

                                                                                                                                                  1جبرخطی : عنوان درس

Title: Linear algebra 1 

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

 
 مبانی ریاضینياز(:  هم درس ) نيازپيش
 

    خیر ؟درس آزمایشگاهی/كارگاهی است        انتخاب کنید :حدتعداد وا       نظریب(    اصلی 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

 .*فرمایيد

 درصد   0 :  درصد و با سایر دروس دانشگاه   60  با دروس موجود در دانشكده :  )مشابهت(  انیميزاط همپوش

       :نام دروس مشابه در دانشگاه              جبرخطی کاربردینام دروس مشابه در دانشكده:  

 :اطالعات زیر تكميل شودد نيست اگر درس پيشنهادی جدی

 1914240 :كد درس  4 :تعداد واحد  1جبرخطی   :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 تاهمی
. شووندیم مطالعوه یخط یهالیتتد ،یبردار یفضاها ،یخط معادالت دستگاه ها،سیماتر متحث نیا در. است یاضیر در متاحث  نیترمهم  از  یخط  جتر

 از كوه افوتی توواطیم را اتياضویر از یاشاخه كمتر. است كرده لیتتد یاضیر زا  جذاب  یاشاخه  به  را  یخط  جتر  اد،یز  اريبس  یعمل  و  ینظر  یكاربردها

 و علووم یلويتكم التيتحصو و یكارشناسو یهارشوته از یبرخو یبورا یاهیوپا درس یخطو جتر درس شده باعث تياهم نیا. نكند  استفاده  یخط  جتر

 یمحاستات  و  یكاربرد  یهاجنته  ،ینظر  ميمفاه  درک  یبرا  دانشجو  یساز  دهآما  بر  عالوه  است  الزم  یخط  جتر  با  برخورد  نياول  در.  باشد  مطرح  یمهندس

 .  كرد نظرصرف مشكل  و  دهيچيپ  ینظر یهااثتات از و ارائه  ترساده ینظر ميمفاه یبرخ است بهتر درس نياول یبرا. رديگ قرار توجه مورد زين آط
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   د.(خودداری شو  و دونقطه  ، خط فاصلهپرانتز   بكار بردط جمله دارای فعل،  د. ازن جدا شو  كاما با    تنها سرفصلها  و  شده  نوشته  خط كامل  01تا    4)بين  شرح درس  

 رتتووه افتووه،ی لیوو تحو یپلكووان یسووطر یهوواسیماتر ،یمقوودمات یسووطر اعمووال ،یخط تمعادال دستگاه ها،آن یرو یجتر اعمال و  هاسیماتر

 ،یبووردار یفضوواها  مهووم  یهووامبال،  هوواآن  خووواص  و  یبردار  یفضاها  آط،  یمقدمات  خواص  و  ناطيدترم  ،سیماتریک    واروط  محاسته   س،یماتر

 هووایلیتتوود  متعامد، یهیتجز  ت،ياشم-گرام یهيقض ،یداخل ضرب یفضاها رفضاها،یز جمع بعد، و  هیپا  ،یخط  یوابستگ  و  استقالل  رفضا،یز

 نما،سرشووت یا ندجلووه ژه،یوو و یبردارهووا و ریمقوواد ،یخطوو   لیتتوود  یپووو   و  رتتووه  ه،یوو پا  لیتتد  سیماتر  ،یخط  لیتتد  ک ی  سیماتر  ،یخط

   .ژرداط  هایفرم  ،یمبلب  یهافرم  لتوط،يهم  یليك  هيقض  ،یف يطیا    هياول  هیتجز  هيقض  مال،ينیم  یا ندجمله

 

 English Course Description:          

Matrices and algebraic operations, System of linear equations, Elementary row operations, Row reduced echelon  

matrices, Rank of a matrix,  Calculating inverse of a matrix,  Determinant and its elementary properties, Vector spaces 

and their properties, Important examples of vector spaces, Subspace, Independence and linear dependence, Basis and 

dimension, Sum of subspaces, Inner product spaces, Gram-Schmidt theorem, Orthogonal decomposition, Linear 

transformations,  Matrix of a linear transformation, Change of basis matrix, Rank and nullity of a linear  transformation,     

Eigenvalues and eigenvectors, Characteristic polynomial, Minimal polynomial, Primary or spectral decomposition 

theorem, Cayley Hamilton theorem,  Triangular forms,  Jordan forms. 

 

 (محل انتشار: ناشر.  )نوبت  اپ(.  (.  عنواط مرجع)سال انتشار   ، حرف اول نام.د؛ نام خانوادگینوشته شو    APA به روش  لطفا مراجع فارسی و انگليسی)  مراجع
 ذكر شود.   آخرین مرجع فارسیعنواط  به  دستوركار    ،برای درس آزمایشگاهی/كارگاهی  توجه:

 هاط.اصف  یصنعت  دانشگاه  انتشارات  ،یخط وجتر  هاسیماتر  یمتان (،  1392)  .ب  ،یطائر (1

 آبادی، ویرایش جهارم، انتشارات نورپردازاط.(، جتر خطی، ترجمه علی اكتر محمدی حسن1391پشوتز، س. ليسپوط، م. )لي (2

 (، جتر خطی، ترجمه جمشيد فرشيدی،  اپ هفدهم، مركز نشر دانشگاهی.1393هافمن، ک. كنزی، ر. ) (3
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  وزارت عتف( موارد زیر پیوست شود: م تصویب توسط ارائه درس جدید )در صورت عد   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

 

 ، حرف اول همه واژگاط، با حرف كو ک تایپ شود.( خاص  سامیو ا   هر سرفصل  كلمه آغازین  )جز

 


