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فرم پیشنهاد ایجاد/فعالسازی درس

دفتر مدیریت برنامهریزی و
ارتقای كيفيت آموزشی

گروه آموزشی مطابق با كد درس :گروه ریاضی

دانشكده پيشنهاد دهنده :علوم ریاضی

عنوان درس :جبر 1
Title: Algebra 1
درس سرویسی است؟ خیر

مقطع درس :کارشناسی

کد پیشنهادی:

پيشنياز درس (هم نياز) :مبانی ریاضی
نوع درس :الف) اصلی ب) نظری

تعداد واحد :انتخاب کنید

درس آزمایشگاهی/كارگاهی است؟ خیر

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 :جبر  1تعداد واحد 4 :كد درس1914245 :
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)
جتر ابزاری دقيق و توانمند در ریاضيات است .در این متحث از ریاضيات است كه استداللهای منطقی به بهترین وجه نمایاط میشوند .ميزاط مسوتدل
بودط هر علمی به درجه تتدیل مسالههای آط به مدلهای ریاضی بستگی دارد .نقش جتر در ریاضيات قابل قيواس بوا نقوش ریاضويات در علووم اسوت.
بسياری از ساختارهایی كه در شاخههای مختلف علوم ریاضی ظاهر میشوند ،در متحث جتر به صورت انتزاعی مطالعه میشوند ،كه باعث پيشورفت هور
دو شاخه میشود .در اولين برخورد با این درس دو مفهوم گروه و حلقه به صورت دقيق مطالعه میشووند .از آنجوایی كوه ایون درس تقریتوا در هموهی
درسهای علوم ریاضی به نوعی مطرح میشود و دروازهای به دروس نظری ریاضيات و علووم كوامپيوتر اسوت ،اطمينواط از درک صوحيح دانشوجویاط از
مفاهيم و قضایای آط كمک شایانی به فهم بهتر ریاضيات و كاربردهای آط میكند .تسلط دانشجویاط بر این درس پایهی محكمی برای درسهای بعودی
و تجربه با ارزشی برای مطالعه بيشتر اصل موضوعی در ریاضيات را فراهم میكند.
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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 برخی خواص مجموعهها ،روابط و توابع ،اعمال دوتایی ،رابطههای همارزی ،مرور خواص اساسی اعداد صووحيح ،نيمگووروه ،تكوووار ،گووروه،
خواص مقدماتی گروه ،مبالهایی از گروهها (گروه دووجهی ،گروه چهارگاط ،گروه شته دوری ،)... ،جوودول كيلوی ،معرفوی و بررسوی خووواص
گروههای مهم از قتيل گروه ردههای ماندهای به پيمانه  nو گروه جایگشتها روی  nحرف ،زیرگروه ،زیرگروههای مهم یک گووروه ،مركزسوواز
یک عضو ،مركز ،نرمالساز یک زیرگروه ،گروه دوری ،ساختار گروههای دوری ،مرتتهی یوک عضووو ،توليود گروههووا ،گووروه متنوواهی توليود،
هممجموعهها ،شاخص یک زیرگروه ،معادلهی ردهای و كاربردهای آط ،قضويهی الگرانووژ ،زیرگروههووای نرمووال ،سوواده بووودط گووروه متنوواوب،
گروههای خارج قسمتی ،قضيهی كُشی ،همریختی ،گووروه خودریختیهووای یوک گووروه دوری ،قضووایای یكریختوی ،سوواختار گروههووای آبلوی
متناهی ،حلقه ،خواص مقدماتی حلقهها ،حلقهی ماتریسها ،مقسوم عليه صفر ،اعضای واروطپووذیر ،اعضووای پوچتووواط و خودتووواط ،دامنووهی
صحيح ،زیرحلقه ،همریختی ،ایدآل ،حلقهی خارج قسمتی ،قضایای یكریختی ،حلقهی كسرهای یک دامنهی صحيح ،مرور مختصوور حلقووهی
چندجملهایها ،چندجملهایهای تحویلناپذیر ،تجزیهی چندجملهایها روی یک ميداط.

(جز كلمه آغازین هر سرفصل و اسامی خاص ،حرف اول همه واژگاط ،با حرف كوچک تایپ شود).
Reviewing some properties of sets, Relations and functions, Binary operations, Equivalence relations, Reviewing basic
properties of integers, Semi-group, Monoid, Group, Elementary properties of groups, Examples of groups, Dihedral
group, Quadratic group, Quasi-cyclic group, Cayley table, Introducing and investigating properties of important groups
such as the group of residues modulo n and the group of permutations on n letters, Subgroup, Cyclic group, Structure of
cyclic groups, Important subgroups of a group, Centralizer of an element, Center, Normalizer of a subgroup, Order of an
element, Generating groups, Finitely generated groups, Cosets, Index a subgroup, Class equation and its applications,
Lagrange theorem, Normal subgroups, Simplicity of alternative group, Quotient
groups, Cauchy theorem,
Homomorphism, Isomorphism theorems, Automorphism group of a cyclic group, Structure of finite abelian groups,
Ring, Elementary properties of rings, Ring of matrices, Zero divisor, Invertible elements, Nilpotent and idempotent
elements, Integral domain, Subring, Homomorphism, Ideal, Quotient ring, Isomorphism theorems, Ring of fractions of
an integral domain, Brief overview of ring of polynomials, Irreducible polynomials, Decomposition of polynomials over a
field.

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.
 )1طائری ،ب ،)1383( .متانی جتر مجرد ،مركز نشر دانشگاه صنعتی اصفهاط.

References :
1) Herstien, I.N. (1999), Abstract algebra, Prentice-Hall.
2) Malik, D. S., Mordeson, J. M., Sen, N. K. (1997), Fundamentals of abstract algebra, McGraw-Hill.
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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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