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 درس مطالب سرفصل

 رياضي منطق بر مروري : اول فصل

 سورهاي نماها، گزاره منطقي، استلزام ارز، هم هايگزاره ارزشي، جداول ها،هگزار تركيب منطقي، هايهرگزا
 .رياضي استقراي سوردار، هايگزاره نقيض منطقي،
 هامجموعه :دوم فصل

 ها،همجموع اشتراك و اجتماع تواني، مجموعه ها،همجموع از ايهمجموع زيرمجموعه، مجموعه، شهودي تعريف
 هاهمجموع ضربلحاص ها،همجموع خانواده ها،همجموع تفاضل و مكمل
 تابع و رابطه : سوم فصل

 نگار تابع، تعريف وارون، رابطه ارزي، هم هايكالس و ارزي هم رابطه جزئي، ترتيب رابطه رابطه، تعريف
 .پوشا و يك به يك توابع اشتراك، و اجتماع بر تابع اثر توابع، تركيب تابع، يك تحديد وارون، و مستقيم
 ناشمارا و شمارا هاي: مجموعهچهارم فصل

 .ناشمارا و شمارا هايهمجموع برانشتاين،-شرودر قضيه توان، هم هايهمجموع نامتناهي، و متناهي هايهمجموع
  زورن لم انتخاب، اصل اصلي، اعداد حساب و اصلي اعداد پنجم: فصل

 
 درس مرجع

 رسوليان عميد ترجمه لين، و لين تاليف آن، كاربردهاي و ها مجموعه نظريه -1
  آبادي نجف مشكوري محمد تاليف رياضيات، مباني اعداد، ساختار -2
  

 درس ارزشيابي

  19/7/96   تاريخ در نمره،  2 ارزش به اول  امتحان - 1
  3/8/96  تاريخ در نمره،  2 ارزش به دوم امتحان -2
  1/9/96نمره، در تاريخ  2امتحان سوم به ارزش  -3
 29/9/96نمره، در تاريخ  2امتحان چهارم به ارزش  -4
 11:30الي  8:30  ساعت 21/10/96خ تاري در نمره 10 ارزش به ترم پايان امتحان -5
  .نمره 4 ارزش بهمطالعه گروهي و حل تمرين  -6



  موضوع  )2جلسه (گروه 
  ارزيعمليات منطقي عطف و فصل و نقيض و هم  -تعريف گزاره منطقي  1/7/96
  استنتاج منطقي و خواص عمليات منطقي -هم ارزي  3/7/96

  ها و روش بيان آنهاانواع برهان  10/7/96
  گزاره نما و گزاره سوري  15/7/96
  استقرا   17/7/96
  امتحان اول  19/7/96
  اجتماع و اشتراك و تفاضل و مكمل -مجموعه  22/7/96
  مجموعه تواني  24/7/96
  هاضرب مجموعهحاصل -خانواده  29/7/96
  ضرب و رابطهحاصل  1/8/96
  امتحان دوم  3/8/96
  رابطه و كالس هم ارزي  6/8/96
  تركيب توابع -تابع  8/8/96

  تصوير و تصوير معكوس  13/8/96
  يك به يك و پوشا  15/8/96
  وارون چپ و وارون راست  20/8/96
  وارون تابع  22/8/96
  امتحان سوم  1/9/96

  مجموعه هاي هم توان  27/8/96
  مجموعه هاي متناهي  29/8/96
  مجموعه هاي نا متناهي  4/9/96
  مجموعه هاي شمارا و ناشمارا  6/9/96
  مجموعه هاي شمارا و ناشمارا  4/9/96

  اعداد اصلي  11/9/96
  ترتيب و جمع اعداد اصلي  18/9/96
  هاضرب و توان كاردينال  25/9/96
  اصل انتخاب   27/9/96
  امتحان چهارم  29/9/96
  لم زورن  2/10/96

 


