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 دانشگاه صنعتی اصفهان 
   و یزیربرنامه مدیریت  دفتر

 آموزشی كيفيت   یارتقا

 تعالیبسمه 

 

 درس  سازی پیشنهاد ایجاد/فعال  فرم
 1398 / 13/08 :ارسال تاریخ

     

  گروه ریاضی :درس  كد مطابق با  گروه آموزشی  علوم ریاضیدانشكده پيشنهاد دهنده:  

 

                                                                                                                                                  توابع مختلط: عنوان درس

Title: Complex variables 

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

 
      نياز(: هم درس ) نيازپيش

 
    انتخاب کنید ؟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   40  با دروس موجود در دانشكده :  )مشابهت(  یميزاط همپوشان

       :نام دروس مشابه در دانشگاه              ریاضی مهندسینام دروس مشابه در دانشكده:  

 :عات زیر تكميل شودد نيست اطالاگر درس پيشنهادی جدی

 1914302  :كد درس  4 :تعداد واحد   توابع مختلط :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
تلط، یعنوی با ابداع دستگاه اعداد مختلط در اوایل قراط بيستم، مفاهيم اصلی حساباط توابع یک متغيره حقيقی، یعنی مشتق و انتگرال، برای توابوع مخو

هایی كه این دسته از توابع ایجاد ميكردنود، است، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به قابليتای از اعداد مختلط  ها زیرمجموعهتوابعی كه دامنه و برد آط

هوا موورد هایی از ریاضی همانند نظریه اعداد، هندسوه جتوری و فراكتالخيلی سریع این شاخه از ریاضيات به عنواط یكی از ابزارهای قدرتمند در شاخه

يز ابزار توابع مختلط توانایی بسيار خوبی از خود نشاط داده، در متاحبی چوط هيدرودیناميک و مكانيک كوانتم در ها ناستفاده قرار گرفت. در سایر رشته

ریاضويات فيزیک یا متاحث كنترل و مخابرات در مهندسی برق به كار گرفته شد. بر این اساس، آشنایی مقدماتی با مفاهيم مورد نياز در ایون شواخه از  

 ناسی ریاضی كامال ضروری است.برای دانشجویاط كارش
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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  

ماننوود  ک یوو توپولوژ های اعووداد مخووتلط، مفوواهيمال جتری، فدر مطلق، مزدوج، نمایش قطتی اعداد مختلط، ریشووه، اعممختلط  اعداد  دستگاه

 هيقض  مختلط،  یريگانتگرال  همساز،  توابع  ماط،یر  یكوش  معادالت  و  یليتحل  توابع  ها،آط  ینگاشت  خواص  و  یمقدمات  توابع  ،متریک و همتندی

 لوووراط،  یسوور  لووور،يت  یسوور  ،یتوووان  یهایسر  جتر،  یاساس  یهيقض  ل،یوويل  هيقض  آط،  یبردهاكار  و  یكوش  انتگرال  فرمول  گورسات،-یكوش

 محاسووته  در  آط  كوواربرد  و  ی كوشوویهامانده  حساب  تس،یهرو  یهيقض  روشه،  هيقض  ها،ینگيتك  انواع  صفرها،  و  هانيتك  كالتد،  ممیماكز  هيقض

 .سیدهم هاینگاشت هینظر  ،یكسر-یخط  التیتتد  ،ناسره یهاانتگرال

 

 English Course Description:          

The system of complex numbers, Algebraic operations, Absolute value, Conjugate, Polar representation of complex 

numbers, Roots of complex numbers, Some topological concepts such as metric and connectedness, Elementary functions 

and their mapping propoerties, Analytic functions and Cauchy-Riemann equations, Harmonic functions, Contour 

integrals, Cauchy-Goursat theorem, Cauchy integral formula and its applications, Liouville's theorem, The fundamental 

theorem of algebra, Power series, Taylor series, Laurent series, Maximum modulus principle, Zeros and singular points, 

Types of isolated singular points, Rouche's theorem, Hurwitz's theorem, Cauchy's residue theorem and its application in 

evaluation of improper integrals, Linear fractional transformations, Conformal mapping. 

 

 (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  كار  دستور  ،برای درس آزمایشگاهی/كارگاهی  توجه:

 ( متغيرهای مختلط و كاربردهای آط، ویرایش هفتم، ترجمه امير خسروی، مركز نشر دانشگاهی.1388براوط، ج. و چرچيل، ر. ) (1
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  وزارت عتف( موارد زیر پیوست شود: جدید )در صورت عدم تصویب توسط  ارائه درس  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 سوابق ارائه درس در سایر   -2

 

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

 


