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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:  

 

                                                                                                                                                 نظریه اعداد: عنوان درس

Title: Number theory 

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

 
 2ریاضی عمومی  نياز(: هم درس ) نيازپيش

 
    خیر ؟درس آزمایشگاهی/كارگاهی است        انتخاب کنید :واحدتعداد        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 :  )مشابهت(  وشانیميزاط همپ

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

 :زیر تكميل شود  د نيست اطالعاتاگر درس پيشنهادی جدی

 1914392  :كد درس   4 :تعداد واحد   نظریه اعداد :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): ضرورت ارائه درسو  اهمیت
 یمحاستات هینظر اعداد، یليتحل هینظر اعداد، یجتر هینظر به تواطيم  اعداد  هینظر  یاصل  یها  شاخه  از.  است  اعداد  مطالعه  اعداد  هینظر  درس  یاصل  محور

 امتحواط یبورا عیسور یهاتمیالگور ژهیو به آنها عیتوز وتوابع اول اعداد یها تمیالگور.  كرد اشاره اعداد یاتيتيترك  هینظر  و  اعداد  یاحتماالت  هینظر  اعداد،

 .دارند  یمهم  یكاربردها  وتريكامپ علوم  و یرمزنگار در  حيصح اعداد هیتجز  و اول  اعداد

 نیوا ارائوه. اسوت الهيسو یهوا معادلوه و ینهشتهم یها معادله اول، اعداد ح،يصح  اعداد  مورد  در  یمقدمات  ميمفاه  با  ییآشنا  درس  نیا  در  یاصل  هدف 

 .  است یضرور  یاضیر  یكارشناس  دوره در یاصل درس عنواط به درس
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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  

 یها  معادله  مشترک،  هيعل  مقسوم  نیبزرگتر  محاسته  یبرا  عیسر  یتمهایالگور  مشترک،  هيعل  مقسوم  نیبزرگتر  م،يتقس  تمیالگور  ،یریبخشپذ

 هووم  ،یا  مانهيپ  محاستات  ها،ینهشت  هم  مرسن،  و  فرما  اول  اعداد  اول،  اعداد  عیتوز  اول،  اعداد  یهاتواط  به  هیتجز  اول،  اعداد  ،یخط  نيوفانتید

 ک یوو  تووواط مانووهيپ در هاینهشووت هم اول، شته اعداد لر،یاو تابع فرما، كوچک  هيقض ،Zp در حساب ،ینيچ  ماندهيباق   هيقض  ،یخط  یهاینهشت

 ،یحسوواب توابووع تووام، اعووداد ،یمربع تقابل قانوط گاوس، لم لر،یاو محک  لژاندر، نماد  ،یمربع  یهامانده  ه،ياول  یشههایر  كهها،ی  گروه   اول،  عدد

 ن،يوفووانتید  یهامعادلووه  یبرخوو   حوول  مسلسل،  یكسرها  مربع،  دو  مجموع  هيقض  ها،مربع  مجموع  وس،يموب  عكس  دستور  ،یحساب  توابع  حلقه

 .  درس نیا  در  شده ارائه  یتمهایالگور  یساز  ادهيپ یبرا  یاضیر  یافزارها نرم با  ییآشنا ،یرمزنگار  در اول  اعداد  ريفراگ  كاربرد

 

 English Course Description:          

Divisibility, Division algorithm, Greatest common divisor, Fast algorithms for computing Greatest common divisor, 

Linear Diophantine equations, Prime numbers, Prime-power factorizations, Distribution of primes, Fermat and Mersenne 

primes, Congruences, Modular arithmetic, Linear congruences, Chinese remainder theorem, The arithmetic of Zp, 

Fermat's little theorem, Euler's function, Pseudoprimes, Congruences with a prime-power modulus,   The group of units, 

Primitive roots, Quadratic residues, The Legendre symbol, Euler's criterion, Gauss's lemma, Quadratic reciprocity, Perfect 

numbers, Arithmetic functions, The ring of arithmetic functions, The Mobius inversion formulae, Sum of squares, The 

sum of two squares theorem, Continued fractions, Solving some Diophantine equations, The ubiquity of prime numbers 

in cryptography, Introduction to mathematical software for implementing the algorithms in this course. 

 

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

1)       
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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 سایر  سوابق ارائه درس در   -2

 

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

 


