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فرم پیشنهاد ایجاد/فعالسازی درس

دفتر مدیریت برنامهریزی و
ارتقای كيفيت آموزشی

گروه آموزشی مطابق با كد درس :گروه ریاضی

دانشكده پيشنهاد دهنده :علوم ریاضی

عنوان درس :توپولوژی جبری مقدماتی
Title: Elementary algebraic topology
درس سرویسی است؟ خیر

مقطع درس :کارشناسی

کد پیشنهادی:

پيشنياز درس (هم نياز) :توپولوژی 1
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 :ندارد

نام دروس مشابه در دانشگاه :ندارد

اگر درس پيشنهادی جدید نيست اطالعات زیر تكميل شود:
فعال شدن درس نام درس :توپولوژی جبری مقدماتی تعداد واحد 4 :كد درس1914421 :
امكانات ویژه و الزامات مورد نياز جهت ارائه درس( :شامل حلتمرین ،بازدید علمی و سایر امكانات)
حل تمرین

اهمیت و ضرورت ارائه درس( :شامل اهداف آموزشی درس نمیشود)
توپولوزی جتری یكی از گرایش های نستتاَ جدید در ریاضی است كه در قرط اخير بعنواط ابزاری در حل مسائل بازِ شاخص در ریاضی كاربرد فوراواط
یافته است.
این مطلب تا جایی اهميت یافته است كه مفاهيم آط حتی در شاخهای از ریاضيات گسسته یعنی گوراف و تركيتيوات وارد شوده اسوت و بورای حول
مسائل این شاخه نيز مورد استفاده قرار گرفته است .الزم به ذكر است كه گراف و تركيتيات نه تنهوا در علووم ریاضوی بلكوه در رشوته هوایی از علووم
مهندسی نظير برق و كاميوتر بواسطه كارایی آط طرفداراط زیادی دارد .بنابراین ارائه این درس در مقطع كارشناسی عالوه بر اینكه قدمی در به روز
رسانی سيستم آموزشی دانشكده علوم ریاضی است ،زمينه آشنایی دانشجویاط عالقمند را به این گرایش فراهم میسازد.

-1-

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).

هموتوپی ،هموتوپی توابع ،بررسی خواص هموتوپی توابع  ،فضاهای همارز هموتوپی ،هموتوپی مسوويری ،هموتوووپی مسوويری بعنووواط یو
رابطه همارزی ،فضای توپولوژی همراه با رابطه همارزی هموتوپی مسيری بعنواط یو شووته گووروه ،گووروه بنيووادی ،تعيووين گووروه بنيووادی
فضاهای ساده ،فضای پوششی و قضایای مربوط به آط ،ترفيع مسيری و قضایای مورد نياز  ،تعيين گروه بنيووادی دایووره بووه كمو قضووایای
ترفيع مسيری  ،نتایج حاصل از گروه بنيادی دایره نظير نقطه ثابت برآور ،تمایز دایره با كرههای با بعد بيشتر از ی  ،تمایز صفحه دو بعوودی
با فضاهای حقيقی با بعد باالتر از دو ،قضيه اساسی جتر ،قضيه برسوک-اوالم ،گروه بنيادی فضاهای حاصلضرب.

(جز كلمه آغازین هر سرفصل و اسامی خاص ،حرف اول همه واژگاط ،با حرف كوچ تایپ شودEnglish Course Description: ).
Homotopy, Homotopic functions, Study of homotopic functions properties, Equivalent homotopic spaces, Path
homotopy path homotpy as equivalence relation, Topological space with path homotopy equivalence relation as a semigroup, Fundamental group, Determining the fundamental group of simple spaces, Covering Spaces and its related
theorems, Path lifting and required theorems, Determining the fundamental group of circle by path lifting theorems,
Results of fundamental group of circle such as Brouwer's fixed point theorem, Difference between circle and spheres
with dimension greater than 1, Difference between 2-dimensional plane and real spaces with dimension greater than 2,
Fundamental theorem of algebra, Borsuk-Ulam theorem, Fundamental group of product spaces.

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.
 )1شيرعلی ،ط و اعتماد ،ا ،)1394( ،توپولوژی جتری ،چاپ اول ،دانشگاه شهيد چمراط اهواز.
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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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