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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:  

 

                                                                                                                                                  1جبر : عنوان درس

Title: Algebra 1 

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

 
 مبانی ریاضینياز(:  هم درس ) نيازپيش

 
    خیر ؟درس آزمایشگاهی/كارگاهی است        انتخاب کنید :تعداد واحد       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   0  با دروس موجود در دانشكده :  ت()مشابه  ميزاط همپوشانی

       :نام دروس مشابه در دانشگاه                 نام دروس مشابه در دانشكده:  

 :ودد نيست اطالعات زیر تكميل شاگر درس پيشنهادی جدی

 1914245  :كد درس  4 :تعداد واحد  1جبر  :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
 مسوتدل زاطيم. شوندیم اطینما وجه نیبهتر به یمنطق یهااستدالل كه است اتياضیر از متحث نیا در. است اتياضیر در توانمند و قيدق یابزار   جتر

. اسوت  علووم  در  اتياضویر  نقوش  بوا  اسيوق  قابل  اتياضیر  در  جتر  نقش.  دارد  یبستگ  یاضیر  یهامدل  به  آط  یهامساله  لیتتد  درجه  به  یعلم  هر  بودط

 هور شورفتيپ  باعث كه شوند،یم مطالعه یانتزاع  صورت به جتر متحث در شوند،یم ظاهر یاضیر علوم مختلف  یهاشاخه  در  كه  ییساختارها  از  یاريبس

 یهموه در توایتقر درس نیوا كوه ییآنجوا از. شووندیم لعهمطا  قيدق  صورت  به  حلقه  و  گروه  مفهوم  دو  درس  نیا  با  برخورد  نياول  در.  شودیم  شاخه  دو

 از اطیدانشوجو حيصوح درک از نواطياطم اسوت، وتريكوامپ علووم و اتياضیر ینظر دروس به یادروازه  و  شودیم  مطرح  ینوع   به  یاضیر  علوم  یهادرس

 یبعود یهادرس یبرا یمحكم یهیپا درس نیا بر اطینشجودا تسلط. كندیم آط یكاربردها  و  اتياضیر  بهتر  فهم  به  یانیشا  كمک  آط  یایقضا  و  ميمفاه

 .  كندیم  فراهم را اتياضیر در یموضوع  اصل شتريب مطالعه یبرا یارزش با تجربه  و
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   د.(خودداری شو  طهو دونق  ، 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  

 گووروه، تكوووار، ،گووروهمين ح،يصووح اعداد یاساس خواص مرور ،یارزهم یهارابطه ،ییدوتا اعمال توابع،  و  روابط  ها،مجموعه  خواص  یبرخ  مرور

 خووواص  یبررسوو   و  یمعرفوو   ،یلوو يك  جوودول  ،...(  ،یدور  شته  گروه  چهارگاط،  گروه  ،یدووجه  گروه)  هاگروه  از  ییهامبال  گروه،  یمقدمات  خواص

 سووازمركز گووروه، ک ی مهم یهارگروهیز رگروه،یز حرف، n یرو هاگشتیجا گروه  و  n  مانهيپ  به  یامانده  یهارده  گروه  ليقت  از  مهم  یهاگروه

 د،يوو تول  یمتنوواه  گووروه  هووا،گروه  ديوو تول  عضووو،  ک یوو   یمرتته  ،یدور  یهاگروه  ساختار  ،یدور  گروه    رگروه،یز  ک ی  سازنرمال  مركز،  عضو،  ک ی

 متنوواوب، گووروه بووودط سوواده نرمووال، یهووارگروهیز الگرانووژ، یهيقضوو   آط،  یكاربردها  و  یارده  یمعادله  رگروه،یز  ک ی  شاخص  ها،مجموعههم

 یآبلوو  یهوواگروه سوواختار ،یختوو یكری یایقضووا ،یدور گووروه ک یوو  یهووایختیخودر گووروه ،یختیهمر ،یكُش یهيقض  ،یقسمت  خارج  یهاگروه

 یدامنووه  خودتووواط،  و   تووواطپوچاعضووای    ر،یپووذواروط  یاعضا  صفر،  هيعل  مقسوم  ها،سیماتر  یحلقه  ها،حلقه  یمقدمات  خواص  لقه،ح  ،یمتناه

 یحلقووه  مختصوور  مرور  ح،يصح  یدامنه  ک ی  یكسرها  یحلقه  ،یختیكری  یایقضا  ،یقسمت  خارج  یحلقه  دآل،یا  ،یختیهمر  رحلقه،یز  ح،يصح

 .داطيم  ک ی یرو  هایاچندجمله یهیتجز  ر،یناپذلیتحو  یاهیاچندجمله  ها،یاچندجمله

 

 English Course Description:          

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. 

 

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

 اط.اصفه  یصنعت  دانشگاه  نشر  مركز  مجرد، جتر  یمتان (،  1383)  .ب  ،یطائر (1
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 ، حرف اول همه واژگاط، با حرف كوچک تایپ شود.( خاص  سامیو ا   هر سرفصل  كلمه آغازین  )جز
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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 مجموع حداقل دو مورد   های معتتر خارج از كشور همراه با سرفصل هادانشگاه   ی كشور یاهادانشگاه ه درس در سایر  سوابق ارائ -2

 


