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 دانشگاه صنعتی اصفهان 
   و یزیربرنامه مدیریت  دفتر

 آموزشی كيفيت   یارتقا

 تعالیبسمه 

 

 درس  سازی پیشنهاد ایجاد/فعال  فرم
      /   /    :ارسال تاریخ

     

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

 

                                                                                                                                                 1توپولوژی : عنوان درس

Title: Topology 1 

     کارشناسی:  مقطع درس                       کد پیشنهادی:                       خیر ؟است  یسیدرس سرو

 
 1آنالیز ریاضی  نياز(:  هم درس ) نيازپيش
 

    خیر ؟درس آزمایشگاهی/كارگاهی است        انتخاب کنید :دتعداد واح       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(  نیميزاط همپوشا

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

 :ر تكميل شودد نيست اطالعات زیاگر درس پيشنهادی جدی

 1914321  :كد درس   4 :تعداد واحد  1توپولوژی   :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): ت ارائه درسو ضرور اهمیت
هایی كوه تر كردط استداللها برای دقيقتر مفاهيم حساب دیفرانسيل و انتگرال و فضاهای متریک پدید آمده است. تالشتوپولوژی از مطالعه عميق     

ها های همگرایی برای سریوار بودند منجر به تعریف دقيق حد، صورت بندی آزموطنيتز ارائه شده بودندو بر پایه شهود هندسی استتوسط نيوتن و الیب

 های اوليه توپولوژی را بنا نهاد.و تعریف دقيق پيوستگی توابع گردید. با ارائه تعریف مجموعه توسط كانتور، این مفاهيم به صورتی مجرد پایه

های تر در حداقل نيمی از شاخههای مطالعه عميقاینكه به خودی خود جالب توجه است، پایه  امروزه مطالعه توپولوژی به عنواط یک درس، عالوه بر    

 آورد.ریاضی، از جمله هندسه، آناليز ریاضی و توپولوژی جتری را فراهم می
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   د.(خودداری شو  و دونقطه  ، خط فاصلهپرانتز   فعل،بكار بردط جمله دارای    د. ازن جدا شو  كاما با    تنها سرفصلها  و  شده  نوشته  خط كامل  01تا    4)بين  شرح درس  

های باز و بسته، همسایگی یک نقطه، نقطه درونی و نقطه حدی، بستار یک مجموعه، پایه و زیر پایه برای یووک فضاهای توپولوژیک، مجموعه

ضووربی، قضوويه ف، توابووع پيوسووته، نگاشووت بوواز، فضووای حاصلپذیر، فضاهای شمارای نوع اول و دوم، فضای هاسدورتوپولوژی، فضای تفكيک 

قسوومتی، قسوومتی و نگاشووت خار چک، نشاندط و همسووانریختی، فضووای خار -تيخونوف و برخی كاربردهای آط مانند فشرده سازی اشتوط

و فرافشووردگی، فضوواهای  فضاهای متری، قضایای متر پذیریفشردگی و همتندی، اصول جداسازی، فضای منظم، فضای نرمال، لم اوریسوط،  

   فضاهای تابعی، قضيه اسكولی.  ،متریک كامل

 

 English Course Description:          

Topological spaces, Open and closed sets, Neighborhood of a point, Interior point and limit point, Closure of a set, Base 

and sub-base of a topology, Separable space, Countable spaces of first and second types, Hausdorff space, Continuous 

functions, Open mapping, Product space, Tychonoff's theorem , and some of its application such as Stone-Cech 

compactification, Imbedding and homeomorphism, Qoutient space and quotient mapping, Compactness and 

connectedness, Axioms of separability, Regular space, Normal space, Urison's lemma, Metric spaces, Metrizability 

theorems and paracompactness, Complete metric spaces, Function spaces, Ascoli's theorem. 

 

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

 وژی، نخستين درس، ترجمه یحيی تابش و دیگراط، مركز نشر دانشگاهی.  ( توپول1396مانكرز،  . ) (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 خار  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

 


