
  

  )محض ریاضیمباحث (  نام دروس  ردیف

  انگلیسیزبان   1

هـاي  ها، قیدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضمایر، افعال، صفت اسم، حرف تعریف،گرامر: 
  هاي وصفی قیدي و گزاره

  کل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (کل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  استعداد تحصیلی  2

هـا، تـوان ـ     هاي کمی از مباحث (درصد ـ نسـبت و تناسـب ـ مجموعـه       له و مقایسهحل مسئ :کمیتی
هـاي جبـري ـ     ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقایسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارت رادیکال

نظریـه  ـ ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاریتم ـ آمار   معادالت و دستگاه معادالت ـ تعیین عالمت ـ نامساوي 
    آنالیز ترکیبی و احتمال). -اعداد 

هاي نقد ارتباط علی هاي منطقی ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولی ـ روش  (گزاره استدالل منطقی:
  ـ تضعیف استدالل)

  تحلیلی (کل فصل مطالعه شود).
  درك مطلب (کل فصل مطالعه شود).

  دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:
    ، فضاهاي متریک و توپولوژیک، دنباله و سري،  حد و پیوستگیدستگاههاي اعداد حقیقی   الیز ریاضی مبانی آن  3

    منطق ریاضی، مجموعه ها، رابطه، تابع مقدمات  مبانی علوم ریاضی  4

  ها و جبرخطیمبانی ماتریس  5

(در صـورت   A(ماتریس ـ روش تعیـین معکـوس مـاتریس      معادالت خطی ماتریس و دستگاه
  جود) ـ دستگاه معادالت خطی)و

(فضاهاي   فضاها و زیرفضاهاي برداري)  2(دترمینان ـ حل دستگاه معادالت خطی   دترمینان
برداري ـ زیرفضاها ـ زیرفضاهاي تولید شده ـ استقالل و وابستگی خطی ـ پایه و بعـد ـ فضـاهاي       

  سطري و ستونی یک ماتریس ـ مختصات یک بردار)

  

  جبرمبانی   6

اصل ، ضربحاصل ،هاتابع، ضرب دکارتیحاصل(اجتماع و اشتراك،  نیازهاو پیش مقدمات
واریته و ، یکریختی و زیرجبرهادستگاه جامع جبري،  ،نمودار هاس ،زرنانتخاب، ترتیب و لم

  ) ـقضیه بیرخوف

 هاي جایگشـتی گروه) ـ  ي یک گروه و یک عضومرتبه، هاقضایاي اساسی گروه( هاگروه
 )مزدوج یک جایگشت، دور، اي جایگشتیهگروه(

هاي هاي نرمال و گروهزیرگروه ،ها و قضیه الگرانژهم دسته، هاي دوريگروه، زیرگروه( هازیرگروه
 ،خارج قسمتی

قضـایاي اساسـی   ، هـا همریختـی گـروه  ( هـا همریختی گـروه ) ـ  هاي هم ارزيرابطه ترویج و کالس
  )هاضرب مستقیم خارجی گروهحاصل( هاضرب مستقیم گروهحاصل ) ـیکریختی

  

  توپولوژي  7

، نیازها، فضاهاي توپولوژیک، پایه و زیرپایـه فضاهاي توپولوژیک (یادآوري و پیش فصل اول:
سـاختن  فصـل دوم:   ها، داخل، خارج و مرز یـک مجموعـه در یـک فضـا)    مقایسه توپولوژي

فصل ) ی، توپولوژي متـري ضربفضاها(توپولوژي ترتیبی، توپولوژي زیرفضایی، توپولوژي حاصل
  قسمت)توابع پیوسته(توابع پیوسته، توابع باز و بسته، هومئومورفیسم، توپولوژي خارجسوم: 

  

  

 
  

 1آزمون 



    دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

  1آنالیز حقیقی   8

  مقدمات
  مفاهیم دیگر) نکات و -پذیر(اندازه خارجی یا بیرونی ـ اندازه لبگ ـ توابع اندازه  نظریه اندازه

همگرایـی در   - انتگـرال یـک تـابع نـامنفی    انتگرال لبگ ـ  انتگرال ریمان ـ  ( انتگرال لبگ
  )اندازه

  )قضیه نمایشی ریسفضاهاي باناخ کالسیک (

  

  1جبرپشرفته   9

 ریختیمدول، تعاریف مربوطه و قضایاي یک

 قضیه آرتین ـ ودربرن) ( هاي ساده و نیمه سادهمدول 

 - ي قضیه اساسی هیلبرت(نکاتی درباره  هاي آرتینی و نوترياد و مدولهاي آزمدول

  ) حلقه ها پوچ رادیکال

  هاي ابتدایی و رادیکال جیکوبسنحلقه

  

 8:00، ساعت 29/9/1398زمان برگزاري آزمون: 
  هاي جامع کلیه مباحث گنجانده خواهد شد.در آزمون

 
  

  



  
  
  

  )محض ریاضیمباحث (  نام دروس  ردیف

  زبان انگلیسی  1

اي، ساختار هاي اسمی، نقل قول و گزارش، وجوه سببی، عبارات مقایسهوجوه وصفی، گزاره: گرامر
  جمله و نکات تکمیلی

  کل فصل مطالعه شود. واژگان:
  کل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصیلی  2

- زاویـه  - حرکـت بـر روي دایـره   - و سـرعت هاي کمی از مباحث (مسافت مقایسهحل مسئله و  کمیتی:
و  سـواالت هـوش   - سـاعت  - هندسـه اشـکال فضـایی   - مسـاحت  محیط و- تالس و تشابه- اشکال- هندسه

   ).ائل متفرقهمس - خالقیت 
- استدالل- مفروض پنهان- تعیین موضوع متن - گیري از متن(تقویت استدالل، نتیجه استدالل منطقی:
  هاي مشابه به هم

 شود). (کل فصل مطالعه تحلیلی
  کل فصل مطالعه شود. درك مطلب:

  دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

  مبانی آنالیز ریاضی   3
  

  اشتیل یس، دنباله ها و سري توابع، سري هاي توانی و فوریه–مشتق گیري، انتگرال ریمان 

  جبربول، مجموعه هاي شمارا و ناشمارا، اعداد اصلی  مبانی علوم ریاضی  4

  ها و جبرخطیسمبانی ماتری  5

پذیر ـ یکریختی ـ (تبدیل خطی ـ هسته و برد ـ تبدیالت معکوسهاي خطی ها و تابعکتبدیل
ها ـ نمایش تبدیالت خطی توسط ماتریس ـ تابعک خطی ـ  پوچ ساز یک تبدیالت خطی و ماتریس

  پایه دوگان)-هاي خطیمجموعه ـ ترانهاده تبدیل
(مقدار و بردار ویژه ـ ماتریس و عملگر  کیلی ـ هامیلتونمقادیر ویژه، بردارهاي ویژه و قضیه 
اي زیرفضاهاي پایا ـ قضیه کیلی ـ هامیلتون و چندجملـه  -قطري شدنی ـچند جمله اي مشخصه 

  مینیمال)

  جبرمبانی   6

مشخصه ، حوزه صحیح، ضایاي مقدماتی، قمیدان، حلقه تقسیم، هاي مهم تعریف حلقه و مثال، هاحلقه( هاحلقه
 ، قهحل

 هـا، آلایـده  هـا، (زیرحلقـه  هـا آلهـا و ایـده  زیرحلقـه  ) ـ  حلقه منظم، عناصر خودتوان و پوچ توان حلقه
 ،هـا آلضـرب ایـده  مجمـوع و حاصـل  ، هاي تولید شـده توسـط یـک مجموعـه    آلایده، هاي یک طرفهآلایده

هـاي اول و  آلایـده ) ـ   سـمتی هـاي خـارج ق  حلقه ،آل پوچآل و ایدهرادیکال ایده ،ضرب مستقیمحاصل
هـاي  آلایـده ، هاهمریختی حلقه، هاي ماکسیمالآلایده، هاي اولآلایده( هاماکسیمال و همریختی حلقه

 )هارادیکال جیکوبسن حلقه، هاماکسیمال و همریختی

، هاايحلقه چندجمله، هاي اولمیدان، میدان کسرها( هاايمیدان کسرها و حلقه چندجمله
هـاي یـک   ریشـه ، هـا ايپـذیري چندجملـه  بخـش ، ايتقسیم یک چندجمله، هاايه چندجملهدرج

بزرگتـرین  ، F[x]هاي حلقـه آلایده، ناپذیر (ساده نشدنی)هاي تحویلايچندجمله، ايچندجمله
 ) ـمقسوم علیه مشترك

  )هامشبکه زیرگروه، شبکهم، گذاريکد، هاي آزادها و گروهرسته( رسته و مشبکه 

 2آزمون 



  توپولوژي  7

هـاي  ي، زیـر مجموعـه  اهاي فشرده، فشردگی در فضـاهاي متـر  فضاهاي فشرده(فض فصل چهارم:
فضاهاي همبند(فضاهاي همبنـد،   فصل پنجم: )سازي، فضاهاي موضعاً فشرده، فشردهnفشرده 

اصـول   فصـل ششـم:   ، فضاهاي موضعاً همبند، فضاهاي همبند راهی)Rهاي همبندزیرمجموعه
Tشمارایی(فضاهاي T T2 1 , T، فضاهاي منظم، نرمال،, T4 ، فشردگی و اصول جداسازي،  لـم  «3

  یوریسون و قضیه توسیع تیتسه)
  شامل: ارشد دروس تخصصی در سطح کارشناسی

  1 یقیآنالیز حق  8

ـ  دارشتق و انتگرال ـ توابع با تغییر کران(مشتق توابع یکنوا ـ ارتباط بین م مشتق و انتگرال
  مشتق از یک انتگرال)

  هیلبرت) قضیه نگاشت بازـ فضاي -عملگرهاي خطی ـ نمودار بستهدار (فضاهاي نرم
  قضایاي همگرایی کلی)( اندازه و انتگرال مجرد

  1جبرپیشرفته   9
   هاي پروژکتیو و اینژکتیودقیق، مدولهاي رشته

  مسطح)هاي مدولـ  دقیقهاي دنباله و تانسوري ضرب حاصل( هاحاصلضرب تانسوري مدول
  دقیق) هايدنباله و هامدول رستههاي تابعگونـ  هاتابعگون( رسته و تابعگون 

 8:00ساعت  ،13/10/98زمان برگزاري آزمون: 
  ث گنجانده خواهد شد.هاي جامع کلیه مباح*در آزمون

  


