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      کد پيشنهادی:      کارشناسیمقطع درس:          انتخاب کنیدتعداد واحد:          نظریب(      پایهالف(    نوع درس:
 

 بلی-سرفصل پیوست شده است.  ؟استوزارت علوم تحقيقات و فناوری  تائيد دارای سرفصل مورد  آیا درس مذکور 
 

 درصد  20درصد و با سایر دروس دانشگاه :   60ميزان همپوشانی با دروس موجود در دانشكده :   
 

 : د نيست اطالعات زیر تكميل شوددرس پيشنهادی جدی اگر

 1914181کد درس:   4تعداد واحد:   مبانی ریاضینام درس:     فعال شدن درس 
 

 مورد نياز جهت ارائه درس:  و الزامات امكانات ویژه
      
  

 درس:  توجيه و ضرورت ارائه 
های ریاضی آشنا شدن دانشجو با نحوه تفكر ریاضی و ارائه اثبات است. در این درس ضمن دنبال کردن این هدف،  یكی از اهداف اصلی در اولين درس

پذیری و ناشمارایی،  شمارش   شود. در عين حال مفاهيمی چوندانشجو با دو  مفهوم بسيار اصلی در ریاضيات، یعنی مفهوم مجموعه و تابع نيز آشنا می

ای که گيرد. در ارتباط با هدف اوليه درس، یعنی آشنایی دانشجو با نحوه استدالل ریاضی، اصول اوليه ها و لم زورن نيز مورد بررسی قرار میکاردینال

 گيرد.رار میها بنا شده است بيان شده، عاری بودن یا نبودن ریاضيات از تناقض مورد بررسی ق ریاضيات بر پایه آن
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 :  شود( جدا " ،   "با حتما  و  شدهنوشته مداوم  صورتبه خط 12تا  6بين  مواردتوصيه می شود )شرح درس  

با منطق گزاره اول،،  هاها و منطق محمولآشنایی  به برخی  نظریه اصل موضوعی مجموعه  منطق مرتبه  با پرداختن  بيان ضرورت آن  ها و 

ضرب دکارتی دو  حاصلخانواده،  یک  ها، اجتماع و اشتراک  دار مجموعهها، خانواده اندیساز جمله تناقض راسل، جبر بولی مجموعه  ها تناقض

تابع  تحدید و توسيع توابع، ، تابع، دو رابطهترکيب ارزی، های هممجموعه کالسبا افرازها،  ها ارزی و ارتباط آنهم های مجموعه، رابطه، رابطه

به   نامتناهی، مجموعهتوانی، مجموعهتابع وارون، همتوابع وارون چپ و وارون راست،  یک و پوشا،  یک  پذیر و  های شمارشهای متناهی و 

برانشتاین،  -اصلی، ترتيب در اعداد اصلی، قضيه شرودراعداد  پذیری مجموعه اعداد گویا و ناشمارایی مجموعه اعداد حقيقی،  شمارشناشمارا،  

 ترتيبی، اصل انتخاب، ساختار اعداد. م زورن، اصل خوشحساب اعداد اصلی مانند جمع و ضرب، توان اعداد اصلی، ل
Course Description: 
An introduction to propositional logic and the logic of predicates, first order logic, axiomatic set theory and its 

justification by alluding to some mathematical paradoxes such as Russel's paradox,the Boolian algebra of sets,indexed 

family of sets, union and intersection of a family, Cartesian product of two sets, relation, equivalence relations and their 

link to partitions of sets, the set of equivalence classes, combination of  two relations, function, restriction and extension of 

functions, one-to-one and on-to function, left inverse and right inverse functions, inverse function, equipotence, finite and 

infinite sets, countable and uncountable sets, countability of rationals and uncountability of real numbers, cardinal 

numbers, ordering on cardinal numbers, Schroder-Bernstein theorem, main operations on cardinal numbers such as 

addition and multiplication, exponents of cardinal numbers, , Zorn's lemma, well-ordering axiom, axiom of choice, the 

structure of numbers.  

                                            )به ترتيب نام نویسندگان، عنوان، ناشر، سال انتشار، نوبت چاپ(  ترین مراجع مورداستفاده  مشخصات کامل مهم
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