
  

  آموزش ریاضی)مباحث (  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       سئله و مقایسهحل م :کمیتی
هـاي جبـري ـ     ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقایسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارت رادیکال

نظریـه  ر ـ   ها و نامعادالت ـ تصاعد ـ لگاریتم ـ آمامعادالت 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   آنالیز ریاضی مبانی   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
  وجود) ـ دستگاه معادالت خطی)

(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)

  

  دديمبانی آنالیز ع  6

سیستم نمایش ممیز  اعداد حقیقی گویا و گنگ ـ (بسط اعشاري اعداد حقیقی ـحساب کامپیوتري 
ثابت ـ سیستم نمایش مییز شناور ـ سیستم نمایش ممیز شناور نرمال (شکل اول) ـ سیستم نمایش ممیز  

اد حقیقی ـ شناور نرمال (شکل دوم) ـ اعداد ماشینی و غیرماشینی ـ روند کردن ـ خطاهاي نمایش اعد
 ارقام با معنا ـ خطاي اعمال حسابی ـ انواع خطاها ـ (منابع خطا ـخطاها  اپسیلون ماشین ـ روند واحد) ـ

مرتبـه   هـا ـ   خطاي محاسبه سـري  خطاي نسبی محاسبه توابع ـ خطاي محاسبه توابع ـ انتخاب تقریب ـ 
  هاي عددي)همگرایی توابع ـ پایداري روش

 اي ـمعادله چندجمله روش تحلیلی ـ ها ـتعیین تعداد و حدود ریشه (مفاهیم اولیه ـی معادالت غیر خطحل عددي 
ـ روش اصـالح شـده نابجـایی ـ      روش دو بخشی (تنصیف) ـ  حل عددي معادله غیرخطی ـ  روش هورنر ـ   روش نابجایی 

 2روش  وش تکـرار سـاده ـ    تعیین هندسی دنبالـه ر  مرتبه همگرایی روش تکرار ساده ـ روش تکرار ساده (نقطه ثابت) ـ
ـ رافسون ـ   ایتکن (روش استیفنسن) ـ  روش  سـازي تـابع بـا روش نیـوتن ـ      اکسترمم روش تغییر یافته نیوتن ـ روش نیوتن 

روش درونیـابی   اي درونیـاب ـ   چندجملـه  (تابع درونیاب و درونیـابی ـ   یابی درون روش مولر) ـ  وتري (خط قاطع) ـ 
ـ تفاضـالت تقسـیم شـده نیـوتن ـ         اي درونیـا چندجملـه  الگرانژ ـ  خطـاي   اي درونیـاب نیـوتن ـ    چندجملـه  ب الگرانـژ 

اي درونیاب پیشرو و پسروي چندجمله توان عملگرها ـ رابطه بین عملگرها ـ هاي متناهی ـ اي درونیاب ـ تفاضل چندجمله
الگـوریتم محاسـبه اسـپالین     مکعبی ـ درونیابی با اسپالین اسپالین ـ  اي درونیاب هرمیت ـ چندجمله پدیده رانگه ـ  نیوتن ـ 

  درونیابی معکوس) اي چبیشف ـچندجمله مکعبی ـ

  

 1آزمون 



  

  مبانی احتمال  7
  آنالیز ترکیبی، احتمال و احتمال هاي شرطی، متغیر هاي تصادفی

  
  

    دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:

  1آنالیز حقیقی   8

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

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

  قضیه نمایشی ریس)فضاهاي باناخ کالسیک (

  

    یاضیر يریادگی یسروان شنا ،اتیاضیر يریادگی – یاددهآموزش ریاضی چیست؟، ی  اصول آموزش ریاضی  9

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

 
  

  



 
 
  

  )آموزش ریاضیمباحث (  نام دروس  ردیف

  زبان انگلیسی  1

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

  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

 (کل فصل مطالعه شود). 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–ان مشتق گیري، انتگرال ریم

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

  ها و جبرخطیمبانی ماتریس  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)-خطیهاي مجموعه ـ ترانهاده تبدیل

(مقدار و بردار ویژه ـ ماتریس و عملگر  مقادیر ویژه، بردارهاي ویژه و قضیه کیلی ـ هامیلتون
اي لتون و چندجملـه ـ قضیه کیلی ـ هامی زیرفضاهاي پایا -قطري شدنی ـچند جمله اي مشخصه 

  مینیمال)

  آنالیز عدديمبانی   6

ـ     (مشتق عددي با درونیابی ـ گیر عددي مشتق مشـتق   مشتق عددي با درونیابی در نقاط هـم فاصـله 
روش  گیـري عـددي ـ    خطا در مشـتق  هاي مشتق با استفاده از بسط تیلور ـعددي مراتب باالتر ـ فرمول 

ـ    روش گاوس) ـ گیري عددي (ضرایب نامعین براي مشتق گیـري  انتگـرال  برونیابی ریچاردسـون) 
دسـتورهاي   هـاي بسـته نیـوتن کـوتس ـ      فرمـول  هاي باز و بسته ـ(درجه دقت فرمول ـ فرمول عددي 

ـ فرمول نیوتن کوتس باز (نقطه میانی)  مرکب نیوتن کوتس ـ محاسبه انتگرال عددي با خطاي مشخص 
هـاي خـاص فرمـول    حالـت  گیري عددي با روش گـاوس ـ   انتگرال گیري با روش رامبرگ ـ انتگرال ـ

(حـل عـددي    حل عددي معادالت دیفرانسـیل گیري عددي دیگر) ـ هاي انتگرالروش گاوس ـ 
ترانهـاده   (مـاتریس ـ   جبر خطـی   هاي چندگامی)روش هاي تک گامی ـ روش معادالت دیفرانسیل ـ 

 وارون ماتریس ـ دترمینان ـ ی (افراز شده) ـهاي بلوکماتریس ترانهاده مزدوج ـ  تقارن ماتریس ـ  ماتریس ـ 
مقـدار ویـژه و بـردار ویـژه ـ        شکل سطري پلکـانی ـ    رتبه ماتریس ـ ترکیب خطی ـ  هاي متعامد ـ ماتریس
هاي ماتریسی خاص ـ   نرم نرم ماتریس ـ هاي برداري خاص ـنرم برداري ـنرم هاي معین و نامعین ـ ماتریس

دستگاه معادالت خطـی   الگوریتم روش توانی) ـ   ـ ویژه (روش توانیروش تکراري براي یافتن مقدار 
روش حـذفی گـاوس ـ مقیـاس       هاي حل دستگاه معادالت خطی ـروش (معرفی دستگاه معادالت خطی ـ 

محاسـبه وارون بـا    روش حـذفی گـاوس جـردن ـ      محورگیري کامل (کلی) ـ محورگیري جزئی ـ  کردن ـ 
حل دسـتگاه بـا تجزیـه مثلثـی      اوس و تجزیه مثلثی ماتریس ـروش حذفی گ روش حذفی گاوس جردن ـ  

 2آزمون 



ـ  ـ     SVDـ تجزیـه     QRـ تجزیه   LDUتجزیه  ماتریس ضرایب ـ تجزیه مثلثی ماتریس در حالت کلی 
مسئله ) ـ  SORهاي تکراري ـ روش ژاکوبی ـ روش گاوس سایدل ـ روش برآورد خطاي دستگاه ـ روش

تقریـب تـابع بـا     سـازي ـ   خطی برازش خطی ـ اي ـرازش با چندجملهب ها ـ(برازش داده ترین مربعاتکم
  روش کمترین مربعات ـ مسأله کمترین مربعات)

  امید ریاضی، توزیع هاي آماري گسسته، توزیع هاي پیوسته، آمار توصیفی  مبانی احتمال  7

  شامل: ارشد دروس تخصصی در سطح کارشناسی

  آنالیز حقیقی  8

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

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

  اصول آموزش ریاضی  10
 يها یناتوان، شاگردان یتشخصی – یروان تیامن، اتیاضیو آموزش ر یجانیه یعاطف يحالت ها

طرحواره ، حل مساله یآمادگی، اضیر شرفتیرفتار و پ یابیسنجش و ارزش، اتیاضیدر ر يریادگی
  اتیاضیها و حل مساله در ر

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

  


