بسمهتعالی
دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ ارسال:

فرم پیشنهاد ایجاد/فعالسازی درس

دفتر مدیریت برنامهریزی و
ارتقای كيفيت آموزشی

دانشكده پيشنهاد دهنده :علوم ریاضی

/

/

گروه آموزشی مطابق با كد درس :گروه ریاضی

عنوان درس :منطق ریاضی
Title: Mathematical logic
درس سرویسی است؟ خیر
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کد پیشنهادی:

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

درس آزمایشگاهی/كارگاهی است؟ خیر

تعداد واحد :انتخاب کنید

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 :منطق ریاضی تعداد واحد 4 :كد درس1914382 :
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)
درس منطق ریاضی ،اهميتی فراتر از یک درس در دانشكدهی ریاضی دارد .در این درس ،قضایایی بياط و اثتات میشوند كه نوه تنهوا در تقویوت پایوهی
ریاضی دانشجویاط نقش دارند ،بلكه در نگاه فلسفی آنها به علم و زندگی نيز تأثيرگذارند .مهمترین این قضایا ،قضایای تماميت و ناتماميت گودل هستند
كه اهميت آنها ریاضيات قرط بيستم را تحت تأثير خود قرار داده است .این قضایا نه تنها بر سيستمهای فكری ریاضی ،بلكه بر تمامی سيستمهای تفكر
بشری قابل اعمال هستند و دركشاط در هيچ واحد درسی ،غير از منطق ریاضی امكاطپذیر نيست.
در راستای آشنا شدط با قضایای ذكر شده ،دانشجو در درس منطق ریاضی فرصتی مییابد تا آشنائی عميقتری با متانی اصول موضوعهای ریاضوی پيودا
كند و محدودیتها و مزایای آنها را بشناسد .در واقع هر آنچه در درس متانی ریاضی ،به صورت گذرا و غير دقيق به دانشجو تودری میشوود ،در درس
منطق ریاضی به صورت عميقتر به او انتقال مییابد.
دانشجو همچنين در این درس با مفاهيمی مانند درستی ،اثتاتپذیری و استنتاج ،به همراه مفواهيمی ماننود تصوميمپذیری و الگووریتم بوه دقيوقترین
صورت آشنا میشود .نيز در بخش هائی از این درس دانشجو با برخی تكنيكهای منطقی آشنا خواهد شد كه او را در فهم سوایر دروس دانشوكده ماننود
جتر و آناليز تواناتر میكنند.
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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).

مروری بر منطق گزارهها ،اثتاتی از قضيهی فشردگی درمنطق گزارهها به صورت منطقی یا توپولوژیووک ،منطووق مرتتووهی اول ،سوواختارهای
مرتتهی اول و همومرفيسمها ،درستی و استنتاج ،دستگاههای مختلف استنتاجی مانند دستگاه هيلترت و دستگاه حساب رشووتهای ،قضوويهی
درونيابی ،قضيهی درستی و تماميت گودل ،نظریهی مدل مقوودماتی شووامل قضووایای فشووردگی ،لونهووایم وووو اسووكولم ،حووذف سووور ،آنوواليز
نااستاندارد ،اثتات قضيهی فشردگی با استفاده از فرافيلترها ،نتایج ریاضياتی قضيهی فشردگی ،محاستهپذیری و بازگشتی بودط ،تووز چوور و
تورینگ ،قضيهی ناتماميت گودل در حساب یا در نظریهی مجموعهها ،متانی نظریهی پيچيدگی و مسألهی پی در برابر اطپی.

(جز كلمه آغازین هر سرفصل و اسامی خاص ،حرف اول همه واژگاط ،با حرف كوچک تایپ شود).
A review of propositional logic, A logical or topological proof of compactness theorem in propositional logic, First order
logic, First order structures and homomorphisms, Truth and deduction, Various deduction systems including Hilbert
system and sequent calculus, Interpolation theorem, Gödel's soundness and completeness theorem, Introductory model
theory including compactness, Löwenheim-Skolem theorems, Quantifier elimination, Non-standard analysis, Proof of
compactness via ultrafilters, Mathematical implications of compacness theorem, Computability and recursivenss, ChruchTuring Thesis, Gödel's incompleteness theorem in arithmetic or set theory, Introductory complexity theory and p-vs-np
problem.

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.
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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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