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 تعریف :
زشی های آموزشی و پژوهشی در سطح تحصیالت تکمیلی در نظام آموکاربردی یکی از دورهدکتری ریاضی دوره 

ی کارشناسی ارشد آغاز و به اعطای مدرک رسمی دانشگاهی در مقطع دکتری در که پس از دوره عالی کشور است

ریزی مصوب شورای برنامههای نامهجرایی تابع ضوابط، مقررات و آیینانجامد و از نظر اریاضی کاربردی میرشته 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)عتف( است.

 هدف:
 اهداف اصلی این دوره عبارتند از:

 های نظری ریاضیات کاربردی و توسعه علم.پژوهش در زمینه-1

  .های کشوروزشی و پژوهشی با توجه به اولویتهای علمی، آمزمانتامین نیازهای نهادها و سا-۲

 صصین در حوزه ریاضیات کاربردی.تربیت متخ-3

 اهمیت و ضرورت:
های مختلف در ریاضی کاربردی در دهه اخیر و پیدایش و گسترش علوم گوناگون و ظهور زمینه باتوجه به پیشرفت

رانی است که قادر به انجام گها، هدف از دوره دکتری ریاضی کاربردی تربیت پژوهشریاضی کاربردی در سایر رشته

های بنیادی و کاربردی در سطح مرزهای دانش باشند و همچنین بتوانند سطح کیفی و کمی پژوهش در پژوهش

 زمینه ریاضیات را در کشور ارتقاء دهند.

 

 نقش و توانایی فارغ التحصیالن:
 تربیت متخصصین در حوزه ریاضیات کاربردی که:

 شوند را بنویسند.میرو الف( قادر باشند مدل ریاضی برخی از مسائل که با آن روبه

 ب( توانایی مشاوره به سایر دانشجویان علوم و مهندسی را در گرایش تخصصی خود داشته باشند.

 ج( توانایی کدنویسی و کار با نرم افزارهای تخصصی گرایش خود را داشته باشند.

 د( قادر به پژوهش در مسائل روز رشته ریاضی کاربردی در سطح مرزهای دانش باشند.

 

 ل دوره و شکل نظام:طو
 ی دکتری وزارت عتف است.نامه جاری دورهتری ریاضی کاربردی مطابق با آیینی دکدوره
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 امتحانی: ضرایب و مواد
 های جاری دوره دکتری وزارت عتف است.نامهامتحانی مطابق با آخرین آیینمواد و ضرایب 

 درسی: واحدهای تعداد
واحد  ۲۰و واحد  4درس به ارزش هر کدام  4واحد آن شامل  16واحد است که  36تعداد واحدهای درسی این دوره  ▪

 خواهد بود.آن رساله 

  دانشجوی ریاضی کاربردی به شرح زیر دروس را اخذ می نماید: ▪

درس از جدول تخصصی  ۲ند به نحوی که حداقل کدرس اخذ  می 4به پیشنهاد استاد راهنما و  تایید بخش دانشجو 

 تواند از جدول دروس اختیاری انتخاب کند.درس دیگر را می ۲حداکثر باشد و 

 
 4واحدی تخصصی و یک درس  4حداکثر یک درس بخش،  اد راهنما و  تاییداست تواند به پیشنهادمی دانشجو ▪

 های کارشناسی ارشد که قبال نگذرانده است، انتخاب نماید.از مجموعه درسواحدی اختیاری 
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  دکتریدوره  دروس جداول
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 جبرانی دروس  -الف

  دکتریجبرانی  دروس مشخصات و عنوان

ف
دی

ر
 

 نیاز(نیاز)همپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری التین فارسی

 Advanced Numerical آنالیز عددی پیشرفته 1

Analysis 
4   4    

 Advanced تحقیق در عملیات پیشرفته ۲

Operational Research 
4   4    

 Financial Mathematic 1ریاضی مالی  3

1 
4   4    

 Financial Mathematic 2ریاضی مالی  4

2 
4   4    

    16   16 جمع
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 تخصصی دروس  -ب

  دکتری تخصصی دروس مشخصات و عنوان

ف
دی

ر
 

 نیاز(نیاز)همپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری التین فارسی

1 

 

 :دیفرانسیلیهای بازی

 نظریه و کاربردها

Differential 

Games: Theory 

and Applications 

 

4   4    

 

۲ 

های دیفرانسیلی بازی

 پیشرفته  تصادفی

Advanced 

Stochastic 

Differential 

Games  

های بازی   4   4

 :دیفرانسیلی

 نظریه و کاربردها

 Advanced 1 پیشرفته سازیبهینه 3

Optimization (1) 
 ندارد   4   4

 Advanced ۲پیشرفته  سازیبهینه 4

Optimization (2) 
 سازیبهینه   4   4

 1 پیشرفته

 یهاشبکه یسازبهینه  ۵

 یارتباط

Communication 

Networks 

Optimization 

تحقیق در    4   4

عملیات 

پیشرفته یا 

سازی بهینه

خطی ، 

های شبکه

 کامپیوتری

 Optimization and سازی و آنالیز محدببهینه 6

Convex Analysis 
سازی بهینه   4   4

 1پیشرفته 

حل عددی معادالت با  ۷

 مشتقات جزئی

Numerical 

Solution of 

Differential 

Equations 

آنالیز عددی    4   4

 پیشرفته

حل معادالت انتگرال تکین  ۸

 و کاربردها

Solution of 

Singular Integral 

Equations and 

Applications 

آنالیز حقیقی،    4   4

حل عددی 

 معادالت انتگرال

حل عددی معادالت  9

دیفرانسیل و انتگرال 

 تاخیری

Numerical 

Solution of Delay 

Differential and 

Integral 

Equations 

حل عددی    4   4

معادالت 

دیفرانسیل 

معمولی، حل 

عددی معادالت 

 انتگرال

 Finite Elements روش عناصر متناهی 1۰

Method 
آنالیز عددی    4   4

 پیشرفته
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های پیشرفته در حل روش 11

عددی معادالت دیفرانسیل 

 معمولی

Advanced 

Techniques in 

Numerical 

Solution of ODEs 

آنالیز عددی    4   4

 پیشرفته

های پیشرفته در حل روش 1۲

 ی مسائل مالیعدد

Advanced 

Methods in 

Numerical 

Solution of 

Financial 

Problems 

مالی  ریاضی   4   4

پیشرفته، آنالیز 

 عددی پیشرفته

آنالیز عددی    Spectral Methods 4   4 های طیفیروش 13

پیشرفته، آنالیز 

 حقیقی

 در عددی هایروش 14

 غیرخطی ریزیبرنامه

Numerical 

Methods in 

Nonlinear 

Programming 

سازی بهینه   4   4

   1پیشرفته 

1۵ 

 

 Advanced مالی پیشرفته ریاضی

Mathematical 

Finance 

و  1مالی  ریاضی   4   4

۲ 

 ریزیبرنامه در ویژه مباحث 16

 ریاضی

Special Topics in 

Mathematical 

Programming 

4   4    

مباحثی در معادالت  1۷

 دیفرانسیل کسری 

Topics in 

Fractional 

Differential 

Equations 

4   4    

معادالت دیفرانسیل  1۸

 های مالیتصادفی در بازار

Stochastic 

Differential 

Equation for 

Financial Market 

نظریه اندازه و    4   4

 احتمال

 Approximation نظریه تقریب 19

Theory 
آنالیز عددی    4   4

پیشرفته، آنالیز 

 حقیقی

    ۷6   ۷6 جمع
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 اختیاری دروس  -پ

  دکتری اختیاری دروس مشخصات و عنوان

ف
دی

ر
 

 نیاز(نیاز)همپیش تعداد ساعت تعداد واحد عنوان درس

 کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری التین فارسی

1 

 

 Applied Functional آنالیز تابعی کاربردی

Analysis 
 آنالیز حقیقی   4   4

 

۲ 

 Advanced Numerical جبر خطی عددی پیشرفته

Linear Algebra 
های عددی روش   4   4

 در جبر خطی

 Advanced Dynamical های دینامیکی پیشرفتهسیستم 3

Systems 
4   4    

 Special Topics in عددیمباحث ویژه در آنالیز  4

Numerical Analysis 
4   4    

 Special Topics in مباحث ویژه در معادالت انتگرال ۵

Integral Equations 
4   4    

مباحث ویژه در معادالت با مشتقات  6

 جزئی

Special Topics in 

Partial Differential 

Equations  

4   4    

مباحث ویژه در معادالت دیفرانسیل  ۷

 معمولی 

Special Topics in 

Ordinary Differential 

Equations 

4   4    

های ریاضی مشتقات مالی و مدل ۸

 سازی پرتفویبهینه

Mathematical Models 

of Financial 

Derivatives and 

Portfolio 

Optimization 

 

حسابان تصادفی    4   4

 در مالی

معادالت انتگرال و دیفرانسیل  9

 جبری

Integral and 

Differential Algebraic 

Equations 

حل عددی    4   4

معادالت 

دیفرانسیل 

معمولی، حل 

عددی معادالت 

 انتگرال

    Wavelet Theory 4   4 نظریه موجک 1۰

های بدون نظریه و کاربرد روش 11

 شبکه

Theory and 

Application of 

Meshless Methods 

آنالیز عددی    4   4

پیشرفته، آنالیز 

 حقیقی

    44   44 جمع

 

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-68688-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-68688-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-68688-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-68688-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-68688-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-68688-0
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 جبرانی دروس
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 آنالیز عددی پیشرفته
Advanced Numerical Analysis 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*         

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

های گیرند و نظریه تقریب و برخی روشیهای عددی را فرا مپایداری، همگرایی و سازگاری روش در این درس دانشجویان مفاهیم

 شوند.دالت غیرخطی آشنا میاهای حل عددی دستگاه معآموزند و در نهایت با روشرا می تقریب توابع

 رئوس مطالب:

های عددی)مانند الگوریتم ضرب آنالیز خطای انواع الگوریتمردن، کخطاهای گرد، آنالیز IEEE د آنالیز خطا و پایداری: استاندار

)قضیه  داخلی، ضرب ماتریسی، عملگرهای ریاضی در دستگاه مختلط و غیره(؛ تعریف پایداری، سازگاری و همگرایی و ارتباط آنها

انواع آنالیزهای خطا  های عددی،عیت برخی مسائل ریاضی و الگوریتمآوردن ضریب وض ارزی لکس(، تعریف ضریب و بدستهم

 و پایداری)پیشین، پسرو، پیشرو(.

های چبیشف اینوسانی، چندجملهاس، تقریب یکنواخت، صورت قضیه همآشنایی با تقریب: مسئله بهترین تقریب، قضیه وایراشتر

های متعامد و خواص اییکامتعامد، چندجملهرمال، دستگاه و خواص آنها از جمله خاصیت مینیمال، تقریب در نرم دو، معادالت ن

های لژاندر و چبیشف و الگر و هرمیت، تقریب فوریه، ایچندجمله ها(،و بحث در مورد ریشه )از جمله خاصیت مینیمالآنها

 تقریب کمترین مربعات گسسته.

الگرانژ، نیتوتن، نویل، گرانیگایی و مقایسه آنها از دید پایداری و هزینه  های درونیابیابی: مسئله وجود و یکتایی، فرمولدرونی

محاسباتی، برآورد خطای درونیابی به کمک فرمول هسته پآنو، بحث در همگرایی، مثال رونگه، همگرایی در نرم بینهایت و نرم 

ونیابی کسری و تقریب فوریه سریع، درتبدیل دو، پایداری مسئله درونیابی و ثابت لبگ، درونیابی هرمیت، درونیابی مثلثاتی و 

 ی درونیابی تعمیم یافته، درونیابی چند متغیره، معرفی فضای هار، درونیابی روی مستطیل و مثلث.پاده، مسئله

های درونیاب، انواع شرایط مرزی، اسپالین درونیاب مکعبی و خواص ها، اسپالینهای اسپالینها، ریشهها: فضای اسپالیناسپالین

 های چند متغیره.ها، اسپالیناسپالین-Bها و خواص انها، درونیابی و تقریب به کمک اسپالین-Bآنها، 

در، لژان_های گاوسی )گاوسا به کمک فرمول هسته پآنو، فرمولکاتس، برآورد خط_های نیوتنگیری عددی: فرمولانتگرال

ان، های گاوسی، برآورد خطا، بسط اویلر مک لوررادو(، خواص فرمول_لوباتو، گاوس_ژاکوبی، گاوس_چبیشف، گاوس_گاوس

های تکین و انتگرال روی دامنه های)انتگرالگیری خاصهای انتگرالگیری رامبرگ، فرمولبرونیابی ریچاردسون، انتگرال

 مستطیل، مثلث و هرم.گیری چندگانه روی نامتناهی(، انتگرال

و قضایای همگرایی، مروری  های تکرار نقطه ثابتیابی، مروری بر روشوضعیت و پایداری مسئله ریشهحل معادالت غیرخطی: 

های نیوتن اصالح ت غیرخطی و آنالیز خطای آن، روشهای مختلط، روش نیوتن در حل دستگاه معادالهای یافتن ریشهبر روش
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های شبه نیوتنی، روش برویدن، تقریب ژاکوبین و...(، معرفی روش های تفاضل متناهی برایاه، روششده)حل تکراری دستگ

  در بهینه سازی نامقید. کاربرد
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
 

1- G. Dahlquist and A. Bjork, Numerical Methods in Scientific Computing, Volume I, SIAM, 
2008. 
2- W. Gautschi, “Numerical Analysis”, 2nd edition, Birkhauser, 2012. 
3- D. R. Kincaid and E. W. Cheney, “Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing”, 
3rd edition, Brooks Cole, 2001. 
4- R. Kress, “Numerical Analysis”, Springer, 1998. 
5- A. Quarteroni, R. Sacco and F. Saleri, “Numerical Mathematics”, 2nd edition, Springer, 2007. 
6- J. Stoer and B. Bulirsch, “Introduction to Numerical Analysis”, 3rd edition, Springer, 2002. 
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 تحقیق در عملیات پیشرفته
Advanced Operational Research 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                    ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 ریزی خطی.های عددی برای حل مسائل برنامهتجزیه و تحلیل روش

 رئوس مطالب:

جبر روش سیمپلکس، عملگرد ویژه سیمپلکس و  های چندوجهی، نقاط راسی، جتهای راسی.های چندوجهی، مجموعهمخروط

شده و روش لم فارکاش از طریق روش سیمپلکس، روش سیمپلکس، اصالح  شرایط بهینگی، دوگان و تحلیل حساسیت.

ها ریزی متغیر صحیح. ارائه الگوریتمریزی آرمانی و برنامهپارامتری، تحلیل حساسیت، برنامه دار، تحلیلسیمپلکس متغیرهای کران

 خطی.ریزی غیرهای دوگان، آشنایی با برنامهشاخه کران، روش های صفحات برشی وگونه مسائل، الگوریتمبرای حل این

 

 روش ارزیابی:
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
1- M. S. Bazara, J. J. Jarvis and H. D. Sherali, “Linear Programming and Network Flows”, J. Wiley, 
1990. 
2- D. P. Bertsekas, “Nonlinear Programming”, 2nd Edition, Athena scientific, 1999. 
3- H.A.Taha, “Operational Research, An Introduction.”, 8nd Edition, Pearson Hall, 2007. 
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 1ریاضی مالی 

Financial Mathematic 1 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

نظریه اندازه و احتمال و همنیاز با  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

   4   4   * حسابان تصادفی

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 درس:هدف 

ها و ریاضیات مورد نیاز برای فهم و توسعه این گذاری آنهای قیمتهدف این درس آشنایی دانشجویان با مشتقات مالی، مدل

ی آن نیز آشنایی شولز و مفاهیم پایه-گسسته است. در این درس دانشجویان با مدل بلک-موضوعات عمدتا در یک چارچوب زمان

 کنند.پیدا می

 رئوس مطالب:

 های گسسته: مروری بر فضاهای احتمال متناهی، تعریف فضای احتمال، متغیر تصادفی، امید ریاضی، امید ریاضی شرطی، مدل

ها، های نقدی آتی آنها با تنزیل جریانگذاری داراییخنثی، ارزش_گذاری ریسکمارتینگل، زیرمارتینگل و زبرمارتینگل، قیمت

نیکودیم، قضیه -تغییر اندازه روی فضاهای احتمال متناهی، فرایند مشتق رادان، ف و خاصیت مارکوفوتعریف فرایند مارک

های آمریکایی مستقل های مالی، اختیارهای خرید و فروش اروپایی و آمریکایی، مشتقمشتقای، های سرمایهگذاری داراییقیمت

ای برای های آمریکایی، مدل دوجملهشتقهای آمریکایی وابسته به مسیر، اجرای بهینه مهای توقف، مشتقاز مسیر، زمان

 های مالی، آربیتراژگذاری مشتققیمت

های گذاری مشتقهای مالی، ارزشخنثی مشتق-گذاری ریسکخنثی، ارزش-شولز، اندازه ریسک-های پیوسته: مدل بلکمدل

 مالی با استفاده از سبدهای بازساز

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

_ + + _ 

 

 منابع اصلی:
1.Shreve, Steven. Stochastic calculus for finance I: the bionomial asset pricing model, Springer 
Science & Business Media, 2012. 

2.Bjork, Tomas. Arbitrage theory in continuous time. Oxford university press, 3rd. 
Edition, 2009. 
3. Robert, J. Elliot, and P. Ekkehard Kopp. “Mathematics of financial markets”, (2005): 217-221. 
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 ۲ریاضی مالی 

Financial Mathematic 2 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

نظریه اندازه و احتمال و همنیاز با  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

   4   4   * حسابان تصادفی

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

ها، گذاری دارایی، قضایای اساسی قیمتخنثی_ته مالی مانند اندازه ریسک هدف این درس آشنایی دانشجویان با موضوعات پیشرف

 های مالی آمریکایی و ریاضیات مربوط به آنهاست. گذاری مشتقهای بهره، قیمتهای ساختار زمانی نرخمدل

 رئوس مطالب:

های گذاری مشتقخنثی: دینامیک قیمت سهم، قیمت_مرتون، حروف یونانی، اندازه ریسک_شولز_نگاهی دیگر به معادله بلک

جا، وسته، پرداخت یکها، مدل بازار چند بعدی، سهام با سود پرداختنی؛ پرداخت پیگذاری داراییمالی، قضایای اساسی قیمت

های توقف، تغییر های مالی آمریکایی زمانکتس،مشتق_ای؛ قضیه فینمنمعادالت دیفرانسیل تصادفی و معادالت دیفرانسیل پاره

، مدل  CIRهای ساختار زمانی قیمت آتی نفت، قیمت اوراق قرضه، مدل های بهره، مدلهای ساختار زمانی نرخواحد پول ، مدل

HJM. 

 ارزیابی:روش 

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

_ + + _ 

 

 منابع اصلی:
1.Shreve, Steven. Stochastic calculus for finance II: continuous_time models. 

Springer Science & Business Media, 2012. 
2.Bjork, Tomas. Arbitrage theory in continuous time. Oxford university press, 3rd. 
Edition, 2009. 
3. Robert, J. Elliot, and P. Ekkehard Kopp. “Mathematics of financial markets”, (2005): 217-221. 

4.Jeanblance Monique. Yor, Mark, Chesney, Mark. Mathematical Methods for Financial Markets, 
Springer Finance, 2009. 
5.Cairns, Andrew. “Kwok YK: Mathematical Modelsof Financial Derivatives. Springer Finance, 
Singapore, 1998.” ASTIN Bulletin 30, no. 01 (2000): 251-252. 
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 تخصصی دروس
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 : نظریه و کاربردهاهای دیفرانسیلیبازی
Differential Games: Theory and Applications 

 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                    ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

های روش گیرند،یرا فرا م های دیفرانسیلیبازیو  ها، کنترل بهینهمفاهیم اساسی نظریه بازیدر این درس دانشجویان ابتدا 

 شوند.سازی مسائل اقتصادی و علوم مدیریتی آشنا میمدل و سپس با کاربردهای آن در آموزندحل این دسته از مسائل را می

 

 رئوس مطالب:

های قطعی و همکارانه و غیرهمکارانه، بازیهای های مجموع صفر و مجموع ناصفر، بازیبازی ،مفاهیم اساسی نظریه بازینظریه بازی: 

های پویا با بازی، با اطالعات ناقصایستا  هایبازیکامل، های پویا با اطالعات بازیکامل، های ایستا با اطالعات بازیتصادفی، 

حذف  گسترده، و نرمالبه فرم های بازی نمایشو بهینه پاریتو،  لبرگاتکسانش، نقطه زینی،  فاهیم تعادلی:م، اطالعات ناقص

، های تکراریبازی، استنتاج معکوس نظریه  نش، های مختلط و وجود تعادلاستراتژی ،های اکیداً مغلوبمتوالی استراتژی

، تعادل نش کامل بازی فرعی، ها با شکل گستردهنمایش بازی، ایمرحلهچندهای تکراری بازی، ایهای تکراری دومرحلهبازی

های ائتالفی های ائتالفی با سود قابل انتقال، هسته، بازی، بازیبیزین ایستا و تعادل نش بیزین، تعادل بیزین کاملهای بازی

 های پایدار ون نیومن و مورگنسترن، ارزش شیپلیبدون سود قابل انتقال، مجموعه

 همسئل، داوری نهایی، برتراند همدل انحصار دوجانب، کورنو همدل انحصار دوجانب نظریه بازی در اقتصاد و مدیریت: کاربردهای

، مساله دولت و زنی متوالیچانه، ایدستمزدها و اشتغال در یک بنگاه اتحادیه، لبرگاتکسمدل انحصار دوجانبه ا، منابع عمومی

، دستمزدهای کارایی، سیاست پولی سازگار با کورنو هبتبانی در انحصار دوجان، المللیبین هایها و رقابتتعرفهبانک مرکزی، 

های متوالی، معمای زنیگذاری شرکتی و ساختار سرمایه، سیاست پولی، چانهدهی بازار کار، سرمایهزمان، حراج دوطرفه، عالمت

 زندانی
درجه دوم، مساله کنترل بهینه _کنترل بهینه خطیمساله ، های دینامیکیپایداری و تعادل سیستمحساب تغییرات، مروری بر  کنترل بهینه:

 (HJB)ریزی پویا و معادله برنامه پانتریاگین،م ماصل ماکسی باز و فیدبک،حلقه بهینه هاینامحدود، کنترل و غیرخطی، افق زمانی محدود

 

های  دیفرانسیلی همکارانه و غیرهمکارانه، بازیهای های دیفرانسیلی مجموع صفر و مجموع ناصفر، بازیبازیهای دیفرانسیلی: بازی

 افق زمانی محدود و نامحدود،های دیفرانسیلی غیرخطی، درجه دوم، بازی_های دیفرانسیلی خطیبازی، دیفرانسیلی قطعی و تصادفی

ریزی برنامه ،و معادالت دیفرانسیل دو مقدار مرزی م پانتریاگینماصل ماکسی باز و فیدبک،های تعادلی، حلقهیاستراتژ ساختارهای اطالعاتی،

  بلمن-ژاکوبی-دستگاه معادالت همیلتونپویا و 
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، انحصار چند جانبه یو باز یصنعت یهاسازمان، هیانباشت سرما یهایبازدر اقتصاد و مدیریت:  های دیفرانسیلیبازیکاربردهای 

 یبازی، ابیبازار یهایباز، و استخراج منابع R & Dرقابت  یباز، R & Dرقابت  یباز، چسبنده یهامتیبا ق ایانحصار پوبازی 

تجدیدپذیر و تجدید  منابعبازی ی، ستیز طیاقتصاد مح یهایباز، دیمحصول جد یگذارمتیق یانحصار یباز، غاتیتبلرقابت 

 یفرامرز یآلودگ یبازناپذیر، 
 
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
 

1-Robert Gibbons, “Games Theory for Applied Economics”, NJ: Princeton University Press, 1992. 
2- Martin J. Osborne, “An Introduction to Game Theory”, Oxford University Press, New York, 
1994. 
3-  Arthur Earl Bryson, Yu-Chi Ho, “Applied Optimal Control, Optimization, Estimation, and 
Control”, Hemisphere Publishing Corporation, John Wiley & Sons, 1975. 
4- B.D. Craven, “Control and Optimization”, Chapman & Hall, 1995. 
5- E.D. Kirk, “Optimal Control Theory”, Dover Publications, 2004. 
6- E.R. Pinch, ”Optimal Control and Calculus of Variations”, Oxford Science, 1993. 
7-R.Vinter, “Optimal Control” ,Birkhauser, 2000. 

       8- J. Zabczyk, “Mathematical Control Theory”, An Introduction. Birkh.user, 1992.       

9- T. Basar, G.J. Olsder, “Dynamic Noncooperative Game Theory”, Reprint of the second  

ed., SIAM, Philadelphia, 1999. 

10- E. Dockner, S. Jorgensen, N.V. Long, G. Sorger, “Differential games in economics and 

management science”, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2000.  

11- D.W.K. Yeung, L.A. Petrosyan, “Cooperative stochastic differential games”, Springer, 

2005. 

12- J.C. Engwerda, “LQ Dynamic Optimization and Differential Games”, JohnWiley and 

Sons, 2005. 
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 پیشرفته های دیفرانسیلی تصادفیبازی

Advanced Stochastic Differential Games 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                    ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 درس:هدف 

کاربردهای آن در بازارهای چنین همدیفرانسیلی تصادفی و های بازی کنترل بهینه تصادفی،در این درس دانشجویان با مباحثی از نظریه 

 شوند.مالی آشنا می
 رئوس مطالب:

، اصل (HJB)پویا و معادله ریزی برنامهکنترل بهینه تصادفی، پسرو،  تصادفی، معادالت دیفرانسیل تصادفی مروری بر معادالت دیفرانسیل

های والسوف، بازی_های مکینکنترل بهینه دینامیکمسائل کنترل بهیه تصادفی مبتنی بر معادالت پسرو،  ماکسیمم تصادفی پانتریاگین، 

باز در های نش حلقه تعادل درجه دوم، شرط تعمیم یافته مینیماکس ایساک،_های تصادفی خطیمجموع صفر و مجموع ناصفر، بازی

 میدان._های میانگینهای نش مارکوفی، بازیبندی ضعیف، تعادلفرمول

 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:

 
1-Carmona Rene, “Lectures on BEDEs, Stochastic Control, and Stochastic Differential Games with 
Financial Applications”, Princeton University, siam, 2016. 
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 (1)ی پیشرفته سازبهینه
 Advanced Optimization (1) 

 
 نیاز(نیاز)همپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ندارد کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

 *  4   4   

                     ■ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 های عددی حل این مسائل سازی مقید و نامقید، مشخص نمودن شرایط بهینگی، روشبررسی مسائل بهینه

 :رئوس مطالب

نقاط اکسترمم و شرایط وجود آنها، شرایط الزم مرتبه اول و مرتبه دوم و شرط کافی بهینگی برای مسائل نامقید، راهبردهای 

های تندترین کاهش، نیوتن، سازی نامقید از جمله روشعددی برای مسائل بهینههای جستجوی خطی و ناحیه اعتماد، روش

های ها و جهتهای نیوتن، شبه نیوتن، مسیر مزدوج و گرادیان مزدوج و بررسی همگرایی موضعی و سراسری آنها، مماستعمیم

هینگی مسائل مقید، انواع دوگانی و قضایای شدنی، انواع شرایط وضعیت قیود، شرایط الزم مرتبه اول و مرتبه دوم و شرط کافی ب

ای، های جریمهسازی مقید از جمله روش کاهش متغیرها، روشهای عددی حل مسائل بهینهسازی غیرخطی، روشآن در بهینه

 .های مانعی و بررسی همگرایی آنهاالگرانژی فزوده و روش

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:

 
1- Numerical Optimization, by J. Nocedal and S. J. Wright, Springer-Verlag, 2nd Edition, 2006. 

2- Practical Methods of Optimization, by R. Fletcher, Wiley-Interscience, 2nd Edition, 1987. 

3- Linear and Nonlinear Programming, by D. Luenberger and Y. Ye, Springer, 4th Edition, 2016. 

4- Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, by Mokhtar S. Bazaraa and Hanif D. Sherali, 

Wiley-Interscience, 3rd Edition, 2013. 
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 (2)ی پیشرفته سازبهینه
 Advanced Optimization (2) 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 (1ی پیشرفته )سازبهینه کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

 *  4   4   

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 ی حل آنها ی و بحث در مورد روشهاریزی غیرخطمختلف مسائل برنامه معرفی انواع

 رئوس مطالب:

 .سازی غیرخطیی انواع مسائل بهینهمعرف

ی سـازمسـائل بهینـه ،ریـزی کسـری و شـرایط بهینگـیامـهمسائل برن ،یشرایط بهینگریزی چند سطحی و مسائل برنامه

تاکر برای مسائل  شرایط کان، ی موئرسره و جوابهای موثر ضعیفارزیابی جوابها ،چندهدفه ریزیبرنامهمسائل  غیرهموار،

 .ی موثر ضعیفدوگانگی مزدوج روی جوابها، ی چندهدفهریزدوگانگی در مسائل برنامه موثر سره،ی پایداری جوابها چندهدفه،
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
 

1- J. F. Bard, “Practical Bilevel Optimization”, Kluwer, 1998.  
       2-D. G. Luenberger and Y.Ye, “Linear and Nonlinear Programming”, 3nd Edition, Springer, 2008.  

3- M. M. Mäkelä and P. Neittaamäki, “Nonsmooth Optimization”, World Scientific, 1992. 
4- K. M. Miettinen, “Nonlinear Multiobjective Optimization”, Kluwer, 1999. 
5- H. Nakayama, Y. Sawarag and T. Tanino, “Theory of Multiobjective Optimization”, Academic, 
Press, 1985. 
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 های ارتباطی سازی شبکهبهینه
Communication Networks Optimization 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

تحقیق در عملیات پیشرفته یا  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

سازی خطی، شبکه های بهینه

 کامپیوتری

*   4   4   

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                  ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 ای دارد.ارتباطی جایگاه ویژههای م تحت مطالعه، این موضوع در شبکهسازی در هر سیستباتوجه به اهمیت بهینه

 های ارتباطی در دنیای واقعی، از ابعاد بزرگ برخوردارند.زیرا شبکه
 

 رئوس مطالب:

 های بی سیم،ها، زمانبندی در شبکههای بستهها، زمانبندی در سوئیچتسهیم آماری وصف ،هاها، لینکمعماری شبکه و الگوریتم

 ها.صف زمان پیوسته، تحلیل مجانبی صفسازی تابع مطلوبیت شبکه، نظریه بیشینه
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
 

1-  R.SRIKANT, LEIYING, Communication Networks AN OPTIMIZATION, CONTROL, AND 

STOCHASTIC NETWORKS PERSPECTIVE, Cambridge University Press, 2014. 
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 سازی و آنالیز محدب بهینه
Optimization and Convex Analysis 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 (1سازی پیشرفته )بهینه کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                    ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 سازی محدب تمرکز دارد.بهینههای ساسی در تحدب، دوگانی و الگوریتماین درس بر مباحث ا
 

 رئوس مطالب:

ها و مزدوجی، نظریه دوگان، دوگان مزدوج، سازی محدب، ابرصفحهسازی، انواع مسائل بهینهای تحدب، تحدب و بهینهمفاهیم پایه

بهینگی،  ها و شرایطسازی مخروطی، نظریه نقطه زینی، زیرگرادیاندوگان الگرانژی، دوگان فنچل، دوگان مخروطی، بهینه

 سازی آن.نقطه مجاور و تسریع های زیر گرادیان، روشروش
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
 

1-Convex Optimization, by Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe, Cambridge University Press, 
2004. 
2-Convex Optimization Theory. by Dimitri P. Bertsekas,  Athena Scientific, 2009. 
3-Convex Analysis and Optimization. by Dimitri P. Bertsekas, Angelia Nedic and Asuman E. 
Ozdaglar, Athena Scientific, 2003. 
4- Proximal Algorithms. N. Parikh and S. Boyd. Foundations and Trends in Optimization, 1(3):123-
231, 2014  
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 حل عددی معادالت با مشتقات جزئی
Numerical Solution of Partial Differential Equations 

 

 نیاز(نیاز)همپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 آنالیز عددی پیشرفته کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ■ ندارد           □دارد                         کارگاه:        

 

 هدف درس:

انشجویان در این قسمت ( است. د(FDMهای تفاضالت متناهیی معادالت دیفرانسیل جزئی با روشعمده این درس حل عدد

 های عددی دیگر نیز معرفی می شوند.ها آشنا می شوند. در نهایت روشها و آنالیز پایداری و خطای آنبا این روش

 رئوس مطالب:

ها و عملگرهای تفاضالت معادالت دیفرانسیل جزئی مهم، طرحبندی معادالت دیفرانسیل جزئی و معرفی برخی بندی: دستهدسته

 متناهی روی نواحی منظم و نامنظم.

معادله الپالس با انواع شرایط مرزی، آنالیز خطا به کمک های تفاضالت متناهی برای اضالت متناهی معادالت بیضوی: طرححل تف

حل تفاضالت متناهی در مختصات قطبی و کروی، مروری بر روشهای تکرار حل  اصل ماکزیمم، حل روی نواحی با مرز خمیده،

 دستگاه معادالت خطی در مقیاس بزرگ.

اری، راه بدست آوردن خطاهای برشی و اثبات سازگهای صریح و ضمنی و وزنی بهماضالت متناهی معادالت سهموی: روشحل تف

ل معادله ح اصل ماکسیمال، های مختلف)روش فوریه، روش ماتریسی و غیره(، اثبات همگرایی به کمکآنالیز پایداری آنها با روش

پایداری  های چندگامی در زمان، روش خطوط و ارتباط بینروش ای و کروی با تقارن)یک بعدی(،گرما در مختصات استوانه

بعدی با روش های ل معادالت سهموی در حالت دو و سهمعادالت دیفرانسیل معمولی و جزئی، حل برخی مسائل غیرخطی، ح

بهمراه بررسی همگرایی و پایداری و مزایا و معایب هر یک، حل مسائل چند بعدی روی نواحی  LODو   ADIصریح و روشهای 

 ای و کروی بدون تقارن.گرما در مختصات قطبی و استوانهل با مرز خمیده، حل معادالت انتقا

حل تفاضالت متناهی معادالت هذلولوی: معرفی مختصات مشخصه و مروری بر حل تحلیلی معادالت موج یک طرفه)مرتبه اول( 

دی و شرط ، تعریف دامنه تآثیر عد downwindو  upwindهای تفاضالتی طرحو دو طرفه)مرتبه دوم(، تعریف دامنه تآثیر، 

CFLفردریش، _های تفاضالتی لکس، طرحbox  و leap_frogه شده، حل تفاضالت های گفت، آنالیز خطا و پایداری طرح

 های هذلولوی ، بررسی حالت دو بعدی، حل تفاضالت متناهی معادله موج دو طرفه.متناهی دستگاه

، روش عناصر متناهی (Spectral Methods)های طیفی ، روش(FVM)های متناهی های زیر: روش حجممعرفی یکی از روش

(FEMروش المان ،)( های مرزیBEMروش ،)(های بدون شبکهMeshless Methods.) 
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 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
1- W. F. Ames, “Numerical Methods for Partial Differential Equations”, Academic Press, 2nd 
Edition, 1977. 
2- R. J. LeVeque, “Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations”, 
SIAM, 2007. 
3- K. W. Morton and D. Mayers, “Numerical Solution of Partial Differential Equations”, 
Cambridge University Press, 2nd Edition, 2005. 
4- J. C. Strikwerda, “Finite difference schemes and partial differential equations”, 2nd Edition, 
SIAM, 2004. 
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 حل معادالت انتگرال تکین و کاربردها
 Solution of Singular Integral Equations and Applications 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

آنالیز حقیقی، حل عددی معادالت  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

   4   4   * انتگرال

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 آنها.های حل مستقیم و عددی ت انتگرال تکین، کاربردها و روشآشنایی با انواع معادال

 رئوس مطالب:

بندی فوق تکینی، کاربردهای آن در مدل ، انواع آن شامل تکینی)کوشی(، تکینی ضعیف)آبل( ومعادالت انتگرال تکینتعریف 

 مسائل فیزیکی.

الپالس، ها و بخش متناهی آدامار، معرفی تبدیالت انتگرالی مانند تبدیل ای انتگرالهای مقدار اصلی کوشی برتعریف و خاصیت

 تبدیل فوریه و تبدیل هیلبرت.

 های بسته، معادالت انتگرال لگاریتمی.های آن روی منحنیحل معادالت انتگرال آبل و تعمیم معرفی و

و فرمول  Plemeljهای مجزا، فرمول های بسته و باز و منحنیال کوشی نوع اول و دوم روی منحنیمعرفی و حل معادالت انتگر

Poincare-Bertrand هیلبرت و کاربرد آن در حل معادالت انتگرال تکین._مسائل ریمان 

 معرفی هسته هیلبرت و معادله انتگرال با هسته هیلبرت.

 معرفی معادالت انتگرال ابرتکین.

انتگرال های های مبتنی بر فرمولمکانی و روشهای طیفی، گالرکین، همی عددی حل معادالت باال شامل روشهامعرفی روش

 گیری.
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
 

1-V. V. lvanov (1976). The Theory of Approximate Methods and Their Applications to the 

Numerical Solution of Singular Integral Equations, Noordhoff International Publishing Leyden. 

R. Estrada and R. P., Kanwal (2000). Singular Integral Equations, Birkhausr Boston. 
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N. I., Muskhhelishvali (2008).Singular Integral Equations, Boundary Problems of Function Theory 

and Their Application to Mathematical Physics, Dover Publications, Inc. 

B. N, Mandal and A. Chakrabarti (2011). Applied Singular Integral Equations, CRC Press. 
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 حل عددی معادالت دیفرانسیل و انتگرال تاخیری
Numerical Solution of Delay Differential and Integral Equations 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

حل عددی معادالت دیفرانسیل  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

   4   4   * معمولی، حل عددی معادالت انتگرال

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                    ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 درس:هدف 

ل یا معادالت انتگرال دانشجو پس از گذراندن این درس قادر خواهد بود برخی از مسائل  کاربردی را به شکل معادالت دیفرانسی

 بندی و بعد به حل عددی آنها بپردازد.تاخیری مدل

 رئوس مطالب:

 تاخیری.های کاربردی، بازخوردهای دیفرانسیل تاخیری به همراه مثال معرفی معادالت

 بررسی وجود و یکتائی جواب، پایداری )موضعی و سراسری(.

 معرفی معادالت انتگرال تاخیری، وجود و یکتائی جواب.

 معادالت انتگرال تاخیری با تاخیرصفرشدنی )صفرنشدنی(، وجود و یکتائی جواب.

 محلی برای معادالت تاخیری، همگرائی روش و فوق همگرایی موضعی آن.های همروش

 های عددی دیگر برای حل معادالت دیفرانسیل و انتگرال تاخیری. روش
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
 
1-Yang Kuang (1993), Delay Differential Equations with Applictions in Population Dynamics, 
Academic Press. 
2-Smith Hal (2011), An Introduction to Delay Differential Equations with Applications in the Life 
Science Springer. 
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 روش عناصر متناهی

Finite Elements Method 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 آنالیز عددی پیشرفته کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                   ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 درس:هدف 

نویسی آن در رایانه و بررسی همگرایی آن و نحوه برنامه بررسی روش عناصر متناهی برای حل معادالت دیفرانسیل جزئی،

 همچنین کاربردهای آن در مسائل گوناگون.

 رئوس مطالب:

 های سوبولف.معرفی مشتق ضعیف، فضاها و نرم آنالیز تابعی: فضاهای هیلبرت، قضیه نمایش ریتس،

ضعیف مسائل مقدار مرزی: قضایای دیورژانس و گرین، مینیمم انرژی، انواع شرایط مرزی نظریه وجود و یکتایی فرم ضعیف، فرم 

 ، بررسی شرایط مرزی نویمان و مخلوط.میگرام_فرمهای تغییراتی برای مسائل متقارن و نامتقارن، قضیه لکس

 یراتی.روش گلرکین: قضیه تصویر، روش گلرکین برای یک مسئله تغی

های ن پایهای خطی، درجه دو و مکعبی روی مثلث، روش تسلسلی برای ساختهای تکهایهای عناصر متناهی: چند جملهتقریب

های سه بعدی های مستطیلی، المانها، اسمبل کردن و تولید ماتریس سختی، المانگیری عددی روی مثلثدرجه باالتر، انتگرال

 های خمینه(.ناصر متناهی ایزوپارامتریک)المانهای دیگر(، روش ع)روی هرم و چند وجهیهای سه بعدی و تقریب

 ، همگرایی در نرم انرژی، همگرایی در نرم دو، همگراییCeaهای تکه ای، قضیه ایتبه همگرایی تقریب با چندجملههمگرایی: مر

 های اصالح شبکه.در نرم بینهایت، انواع الگوریتم

 ای.های چند شبکهستقیم و تکراری ماتریس سختی، روشهای حل منویسی روش عناصر متناهی، روشسازی: برنامهپیاده

های ، انواع الگوریتم(Adaptiveهای تطبیقی)(؛ روشnonconformingمباحث دیگر: روش عناصر متناهی غیرانطباقی )

خمین زن؛ کاربرد روش المان متناهی در مسائل  وابسته به های تمتطیبقی؛ پیشگویی و تخمین خطای پسین و انواع الگوریت

 زمان، مسائل غیرخطی، کاربرد در مکانیک جامدات)مسائل االستیسیته( و مکانیک سیاالت.
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 های پیشرفته در حل عددی معادالت دیفرانسیل معمولیروش

Advanced Techniques in Numerical Solution of ODEs 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 آنالیز عددی پیشرفته کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                    ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                    ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

عمولی هستند که برای حل عددی های فیزیکی و مسائل مهندسی به شکل معادالت دیفرانسیل ممدل ریاضی بسیاری از پدیده

های ، خانواده روشODEsهای حل عددی روش های خاصی را میطلبند. در این درس ضمن آشنایی با مفاهیم بیشتری ازروش

پیوندی(  کوتا، چندگامی خطی و_های رونگههای متعارف )از جمله روشفی می شود که قالبی کلی برای روشعمومی معرخطی 

 هایگیرند. روشمتعارف قرار نمی هایسازد که در دسته روشرا ممکن می های برترهایی با ویژگیبوده و همچنین ساخن روش

 گیرد.مورد بررسی قرار میها سازی این دسته از روشساخت و پیاده

 رئوس مطالب:

 پایداری؛_Gپایداری و _A(α)پایداری، _Lپایداری، _Aمفاهیم 

 دار؛کوتا با استفاده از درختان ریشه_رونگههای ساخت روش

 کوتا با طول گام متغیر؛_های رونگهسازی روشتخمین خطا و پیاده

 کوتا با مشتق دوم؛_رونگههای کوتای دوگامی و روش_گههای رونروش

 های ابرشکف( و نقاط جلوتر؛ای چندگامی با مشتقات باالتر)روشهروش

 پایداری و همگرایی آنها؛_( ، مفاهیم بیش سازگاری، سازگاری، صفرGLMsهای خطی عمومی )روش

 کوتا و پایداری درجه دوم؛_با خواص پایداری رونگه GLMsمعرفی 

 ها؛های کارا از این دسته از روشو ساخت روش GLMsفرم نردسیک 

 با طول گام متغیر؛ GLMsسازی تخمین خطا و پیاده

 ( و بررسی خواص آنها؛SGLMsهای خطی عمومی با مشتق دوم )معرفی روش
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 های پیشرفته در حل عددی مسائل مالیروش
Advanced Methods in Numerical Solution of Financial Problems 

 
 نیاز(نیاز)همپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 آنالیز حقیقی ، آنالیز عددی پیشرفته کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   
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                     ■ ندارد           □دارد                         کارگاه:        

 

 هدف درس:

سازی پرتفوی. گذاری مشتقات مالی و بهینهسازی پیشرفته نیاز دارند عبارتند از: قیمتدو شاخه مهم از ریاضیات مالی که به کمی

تحلیلی از مسائل ریاضی یا نیمه تحلیلی خاص که یک جواب ردموهای روزافزون امروزه بازارهای مالی، جز در چندین با پیچیدگی

پیشرفت در امور مالی کمی دنبال یک جواب تقریبی مناسب برای مسائل مالی مورد نظر باشیم. ید بهمالی وجود دارد، اغلب با

عددی  هایروشهدف این درس مطالعه رسد. غیرممکن بنظر میو عددی پیشرفته  های محاسباتیبدون استفاده از تکنیک

  .باشدمی مالی مسائلپیشرفته حل 

برحسب نیازهای پژوهشی  برای حل مسائل در این حوزه،های عددی مورد نیاز  با توجه به گستردگی موضوعات مالی و روش

 های موردنظر را تدریس نمود.توان سرفصلدانشجو می

 پیش زمینه های علمی:

 عددیآنالیز ، بازارهای مالیابزارها و آشنایی با 

 رئوس مطالب:

اوراق  لیو تحل هیتجز ،اوراق بهادار با درآمد ثابت ،چرا متلب؟ :برای حل مسائل مالی افزار متلبنرم توابعآشنایی با اول بخش 

 اوراق بهادار با درآمد ثابت متلب برایتوابع ، انسیوار-نیانگیمروش با پرتفوی  یسازنهیبه یمبان، ، پوشش ریسک پرتفویبهادار

شولز در -یی پایه، مدل بلکدارا متیق ییایپو یمدلساز مالی، مشتقات، انسیوار-نیانگیم اساس روشبرپرتفوی  یسازنهیبه و

 با استفاده از معامالتاختیار  یگذارمتیق ی،ادوجمله یهاشبکه و ییکایآمر اختیار معامالت اروپایی و یگذارمتیقمتلب، 

 تویو لم ا یتصادف لیفرانسید معادالتریسک، ارزش در معرض ، مونت کارلو یسازهیشب

 یبرا می، روش مستقیمعادالت خط یهادستگاهحل  ،یمحاسبات عددی و عدد زیآنال یمبان ی:عدد یهاروش بخش دوم

، حل درونیابیتابع و  بیتقر ،یخط هایگاهدست حل یبرا یتکرار یهاروش ،یسه قطر سیماتر ،یمعادالت خط دستگاه

 یعدد یریتگرالگندر متلب، ا یخطریحل معادالت غ وتن،یروش ن ،ی، روش دو بخشیخطریمعادالت غ

 ومحدب  سائلم، سائل مقید و نامقید، مالبعدتناهیمنا والبعد تناهیم یسازنهیبه مسائل ی:سازنهیبه یهاروشبخش سوم 

 یسازنهیبه یراب یعدد یها، روش یتصادفو  یقطع سائلم، و پیوستهگسسته  سائلم، یرخطیغ و یخط سائلم، محدبریغ

، ساده یو جستجو وتنینروش شبه ،ناحیه اطمینانو  وتنین یها، روشگرادیانری، روش زتندترین کاهش، روش نامقید

 تمی، الگوردوگاننظریه ، تاکر-کان-کروش طی، شراتابع پنالتی شرو قید:م یسازنهیبه یها، روشمتلبدر  نامقید یسازنهیبه

نقطه  یها، روشیخط یزیر، دوگان در برنامهمپلکسیروش سو  یخط ریزیبرنامه، روش مجموعه فعال، یصفحه برش کل
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 فراابتگاری یها، روشMILP یهامدل، نامحدب یسازنهیبه یبرا کرانشاخه و های روش، متلبدر  یخط یزیر، برنامهیداخل

 محدب یسازنهیبه محدب،آنالیز ، یادو مرحله یخط یتصادف ریزیبرنامه یبراشکل L-، روش محدبریغ یسازنهیبه یبرا

 

 یها، روشناپایداری، یجزئ لیفرانسیمعادالت د یبرا تفاضل متناهی یهاروشی در حل معادالت دیفرانسیل: های عددروش

های طیفی در روش، لرکیناروش گ ،محلیهمروش ، یداریو پا ی، سازگاریی، همگراکلسونین-کرانک ، روشیو ضمن حیصر

 ، ای شعاعیهای بدون شبکه و توابع پایهروشهای چند بعدی، دامنه

 

گذاری و پوشش در بازارهای مالی: نقش معادالت دیفرانسیل تصادفی در قیمت های عددی حل معادالت دیفرانسیل تصادفیروش

دفی و بدست آوردن روش و تصاایت_سازی آنها، معرفی بسط تیلورهای شبیهریسک ابزارهای مالی، فرایند پواسون مرکب و روش

گامی تصادفی، _های چندکوتای تصادفی، معرفی خانواده روش_های رونگهاما و روش میلشتاین، معرفی خانواده روشماری_اویلر

سازی معادله معرفی مفهوم پایداری تصادفی و انواع آن)پایداری میانگین مربعات، پایداری مجانبی، پایداری نمایی(، گسسته

سازی دستگاه معادالت تصادفی مدل هستون و کاربرد سازی نرخ بهره تصادفی، گسستهاولینک و کاربرد آن در مدل_ناورنشتی

های مالی، تولید اعداد و متغیرهای تصادفی، گذاری مشتقاصول اولیه مونت کارلو و قیمت، گذاری اختیار معاملهآن در قیمت

های سازی، برآورد حساسیت، کاربردهای گسستهواریانس، شبه مونت کارلو، روشهای کاهش تولید مسیرهای نمونه، تکنیک

 .مونت کارلو در مدیریت ریسک

های توام، ماتریس واریانس کواریانس و خواص آن، توزیع نرمال چند متغیره های آماری: مروری بر بردارهای تصادفی، توزیعروش

های ای بر مدلراورد درستنمایی ماکزیمم و خواص آن، محاسبات بیزی، مقدمههای آماری و استنباط آماری، بو خواص آن، مدل

های سری زمانی مالی، هایی از دادههای زمانی، مثال: اهداف تحلیل سریهای زمانیهای تخمین آماری، سریروشخطی، 

های حذف آنها، مروری بر مدل وهای براورد های زمانی مالی، مروری بر تعریف روند و مولفه فصلی و روشهای سریمشخصه

های زمانی خطی و کاربردهای ایستا )تعریف فرایند ایستا، تابع میانگین، تابع خودکوریانس و تابع خودهمبستگی(، مروری بر سری

های ناهمسانی واریانس شرطی )معرفی (، مدلARMAبینی مدلهای آن)مروری بر ساختار احتماالتی، استنباط اماری و پیش

، استنباط آماری و پیش بینی آنها(، مروری بر تحلیل  GARCHو  ARCHهای بررسی کامل ساختار احتماالتی مدلو 

   ARMAهای های زمانی اینستا،  مروری بر مدلهای زمانی مالی، مروری بر سریهای سریمشخصههای با فراوانی باال، داده

   GRACHو   ARCHهای یکتا برای معادالتق وجود جواباثبات دقی GARCHو   ARCHهای، تعریف مدل ARIMAو 

، خواص GARCHهای )بی نهایت( برای مدل ARCHو خواص احتمالی و آماری آنها )نمایش تابع خودکواریانس و...(، نمایش 

با استفاده از   ARCHهای ، براورد در مدل GARCHهای ، پیش بینی در مدل GARCHهای ای مدلتوزیع های حاشیه

و خواص   QMLEبا استفاده روش  GARCHهای های مربعات خطا و خواص احتمالی و آماری آنها، براورد در مدلروش

 .GARCHو    ARCHهای مهم در مدلهای احتمالی آنها، آزمون

 

 

 مشتقات مالیانواع  گذاریقیمت ،پرتفوی یسازنهیبههای مالی: مسائل حل های عددی برایسازی روشبخش سوم پیاده
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 های طیفیروش
Spectral Methods 

 
 نیاز(نیاز)همپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 آنالیز حقیقی ، آنالیز عددی پیشرفته کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی
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 هدف درس:

 های اصلی و بزرگ برای حل معادالت دیفرانسیل )معمولی و جزئی(ی روشهای طیفی یکی از پنج خانوادهی روشخانواده

های طیفی برای بدست آوردن ات موضوع شد. روشمیالدی به صورت جدی وارد ادبی 1970ی در آنالیز عددی است که از دهه

هدف این درس مطالعه این  روند.های هموار به کار میی )طیفی( برای حل مسائلی با جوابهایی از با دقت عموما نمایجواب

واند پس از آن نحوه اعمال روش بر روی انواع خواننده میت ها و نحوه به کارگیری آنها در حل معادالت دیفرانسیل است.روش

 معادالت انتگرال را هم مطالعه نماید.دیگر معادالت مثال 

 پیش زمینه های علمی:

گیری، های انتگرالها، فرمولایتقریب و تقریب با چند جملهیه معادالت دیفرانسیل معمولی و جزئی، آشنایی با نظرآشنایی با 

 ای. جبر خطی عددی، آنالیز تابعی پایهآشنایی با 

 رئوس مطالب:

 ای(های چند جملهبخش اول )تقریب

گیبس، تبدیل فوریه های فوریه، همگرایی طیفی، پدیده و پایداری بسط ه، همگراییست، بسط فوریه گسبسط فوریه پیوسته

های لژاندر، چبیشف، ژاکوبی، الگر، هرمیت، ایلیوویل منظمم منفرد، چندجمله_اشتورم های متعامد، مسائلایسریع، چندجمله

 های سوبولف،ای در نرمریب برشی و بهترین تقریب چندجمله، آنالیز خطای درونیابی و تقایهای چند جملهین تقریببهتر

تقریب ضرب دکارتی  ای طیفی در ابعاد باالتر،ملههای چندجهای سوبولف، تقریبگاوسی و آنالیز خطای آنها در نرمهای فرمول

 های تبدیلی(.به کمک ضرب ماتریسی، به کمک روش ها)به صورت مستقیم،ایجمله)یا تانسوری(، محاسبه مشتقات چند

گلرکین روش گلرکین طیفی، روش  مکانی طیفی،های قوی و ضعیف، روش همفی در حل معادالت دیفرانسیل: فرمهای طیروش

و روشهای حذف آن، آنالیز خطا برای  (aliasing)اثری گرالگیری عددی، اعمال شرایط مرزی، روش تاو، پدیده همطیفی با انت

های های طیفی در دامنهانتقال یافته و توابع گویا، روش های طیفیهای نامتناهی، روشع معادالت روشهای طیفی روی دامنهانوا

 چند بعدی.

های هم ارتباط با تفاضالت متناهی، ارتباط با روش های مشتق،های مشتق، مقادیر ویژه ماتریسطیفی: ماتریسهای شبه روش

های هموار، هزینه_هموار و متناهی_های بینهایتهای شبه طیفی برای جوابطیفی و گلرکین طیفی، همگرایی روشمکانی 

 متناهی.های دیگر مانند تفاضل محاسباتی و مقایسه با روش

 سازی.های تکراری، پیش شرطروش های مستقیم،های معادالت جبری نهایی: روشهای حل دستگاهروش

 سازی روش.های خطا پیادهطیفی روی مثلث، انواع نقاط کران هایالمان طیفی: تجزیه دامنه، تقریب هایشرو
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 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + + 

 

 منابع اصلی:
 
1.Lloyd Nicholas trefethen, Spectral methods in MATLAB, SIAM, Philadephia Pa,2000. 
2.John P. Boyd, Chebyshev and Spectral Methods, Dover Pubications,2000. 
3.Bengt Fornberg, A Practical Guide to Pseudospectral Methods,Cambridge University Press , 
Cambridge, 1996. 
4.C. Canuto, M.Y.Hussaoni, A. Quarteroni and T.A.Zang, Spectral Methods Fundamental in Single 
Domains , Springer_Verlag, New York,2006. 
5.C. Canuto , M.Y.Hussaini, A. Quarteroni and T.A.Zang Spectral Methods 
Evolution to Complex Geometries and Applications to Fluid Dynamics, Springer Verlag, New York 
,2007. 
6.George Em. Kainiadakis and Spencer J. Sherwin, Spectral h_p Element Methods for CFD, New York, 
Oxford University Press,1999. 
7.David A. Kopriva Impolemening Spectral Methods for partial Differential Equations Algorithms for 
Scientists and Engineers, Springer_ Verlag, 2009. 
8. Jan S. Hesthaven, Sigal Gottlieb , David  Gottlieb , Spectral Methods for Time Dependent Problems 
, Cambridge University Press, 2007. 
9. David Gottlieb , Steven A. Orszag Numerical analysis  of spectral methods: theory 
and applictions, SLAM, Philadelohia Pa, 1993. 
10. J. Shen, T. Tang, Spectral and High Order Methods with Applications, Science Press, China, 2006.   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دکتری دوره:

 رشته: ریاضی

 گرایش: کاربردی

 

41 

 

 ریزی غیرخطیهای عددی در برنامهروش
Numerical Merthods in Nonlinear Programming  

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 1سازی پیشرفته بهینه کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                    ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 .سازی ناهموارهای حل آن، آشنایی با مسائل بهینهسازی مقید و انواع روشبررسی مسائل بهینه

 رئوس مطالب:

سازی درجه دوم، روش شرایط الزم مرتبه اول و مرتبه دوم و شرط کافی بهینگی مسائل مقید، تحلیل حساسیت، مسائل بهینه

های نقطه درونی،  آشنایی با مسائل نیوتن، روش_متغیرها برای مسائل درجه دوم، روش مجموعه موثر، روش الگرانژکاهش 

 سازی ناهموار، شرایط بهینگی مرتبه دوم برای مسائل ناهموار.سازی ناهموار، شرایط الزم و کافی برای مسائل بهینهبهینه

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

_ + + _ 

 

 منابع اصلی:

1-Numerical Analysis and Optimization, By G. Allaire, Oxford science, 2005. 

2-Numerical Optimization, by J. Nocedal and S. J. Wright, Springer-Verlag, 2nd Edition, 2006. 

3-Practical Methods of Optimization, by R. Fletcher, Wiley-Interscience, 2nd Edition, 1987. 

4-Linear and Nonlinear Programming, by D. Luenberger and Y. Ye, Springer, 4th Edition, 2016. 

5-Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, by Mokhtar S. Bazaraa and Hanif D. Sherali, 

Wiley-Interscience, 3rd Edition, 2013. 

6-Nonlinear Programming, by D. P. Bertsekas, Athena scientific, 2nd Edition, 1999. 
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 مالی پیشرفته ریاضی
Advanced Mathematical Finance 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 ۲و  1مالی  ریاضی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                    ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ■ ندارد           □دارد                        کارگاه:         

 

 هدف درس:

مالی یک و دو است و هدف اصلی آن آشنا کردن دانشجویان با مباحث نظری پیشرفته ریاضیات  این درس دنباله درس ریاضی

این درس  و ریاضیات مربوط به آنهاست.ته مالی هدف این درس آشنایی دانشجویان با موضوعات پیشرف. بازارهای مالی است

 بینند.کاربردهای آنها را در ریاضی مالی میکند و های لوی و خواص و ساختار آنها آشنا میرا با فراینددانشجویان 
 . 

 رئوس مطالب

های گذاری مشتقخنثی: دینامیک قیمت سهم، قیمت_مرتون، حروف یونانی، اندازه ریسک_شولز_نگاهی دیگر به معادله بلک

جا، پرداخت پیوسته، پرداخت یکها، مدل بازار چند بعدی، سهام با سود پرداختنی؛ گذاری داراییمالی، قضایای اساسی قیمت

های توقف، تغییر های مالی آمریکایی زمانمشتق کتس،_ای؛ قضیه فینمنمعادالت دیفرانسیل تصادفی و معادالت دیفرانسیل پاره

، مدل  CIRهای ساختار زمانی قیمت آتی نفت، قیمت اوراق قرضه، مدل های بهره، مدلهای ساختار زمانی نرخواحد پول ، مدل

HJM. 

ی های نرخ بهرههای آفین، مدلهای عاملی ساختار زمانی، مدلاق قرضه، مدلهای اورهای بهره و قیمتزمانی نرخساختارهای 

تون، شرط مور_جرو_، چندمدل تک عاملی، دینامیک ساختار زمانی، چارچوب هیثگذاری در بازارهای ناکاملتک عاملی، قیمت

های مارکفی اوراق قرضه، مدل های متناهی بعد، سبدهای مالی تعمیم یافتهسازگاری و تحققی رانش و آربیتراژ، مساله

 های گاوسی مارکفی، معادالت دیفرانسیل و ساختارهای زمانی.مورتون، مدل_جرو_هیث

با نموهای مستقل پذیر، فرایندهای نهایت تقسیمهای بیخینچین توزیع_پذیر و خواص آن، نمایش لوینهایت تقسیمهای بیتوزیع

و مانا، تعریف فرایندهای لوی، حرکت براونی، فرایند پواسون ترکیبی، فرایندهای گاما، اندازه تصادفی پواسون و خواص آن، نمایش 

های لوی در های لوی، فرایندهای تبعی و خواص آنها، اولین زمان گذر در فرایندهای لوی، کاربرد فرایندخینچین فرایند_لوی

 ی.ریاضی مال

 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 منابع اصلی:
1.Shreve, Steven. Stochastic calculus for finance II: continuous_time models. 
Springer Science & Business Media, 2012. 
2.Bjork, Tomas. Arbitrage theory in continuous time. Oxford university press, 3rd . 
Edition, 2009. 
3. Robert, J. Elliot, and P. Ekkehard Kopp. “Mathematics of financial markets.” 
(2005): 217-221. 
4.Jeanblance Monique. Yor, Mark, Chesney, Mark. Mathematical Methods for Financial Markets, 
Springer Finance, 2009. 
5.Cairns, Andrew. “Kwok YK: Mathematical Modelsof Financial Derivatives. Springer Finance, 
Singapore, 1998.” ASTIN Bulletin 30, no. 01 (2000): 251-252. 

66-Musiela, M. and Ruthkowski, M. Martingle methods in financial modeling, Springer, 1997.  

7.Oksendal, B., Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, 6th edition, 
Springer, 2003. 
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 ریزی ریاضیمباحث ویژه در برنامه
Special Topics in Mathematical Programming 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                     ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                      ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                     ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 ریزی ریاضی.به سمت مسائل تحقیقاتی در برنامهسوق دادن دانشجو 

 رئوس مطالب:

 سال توسط مدرس مربوطه جهت تصویب به گروه ارائه خواهد شد. سرفصل درس به همراه منابع در ابتدای هر نیم
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
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 مباحثی در معادالت دیفرانسیل کسری

 Topics in Fractiona Differential Equations 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش ساعتتعداد  تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 سوق دادن دانشجو به سمت مسائل تحقیقاتی در زمینه معادالت دیفرانسیل کسری.
 

 رئوس مطالب:

 گروه ارائه خواهد شد.سال توسط مدرس مربوطه جهت تصویب به سرفصل درس به همراه منابع در ابتدای هر نیم
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر
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 نظریه تقریب 

Approximation Theory 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 عددی پیشرفته، آنالیز حقیقیآنالیز  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                    ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

متغیره و چند متغیره و  ی تقریب یکهاع روشدر این درس دانشجویان بهترین تقریب توابع در زیرفضاهای مختلف و انوا

 آموزند.های محاسبه آنها را میالگوریتم
 

 رئوس مطالب:

دار؛ رین تقریب در فضاهای متریک و نرمداخلی؛ وجود بهتمسئله بهترین تقریب: مروری بر فضاهای متریک و فضاهای ضرب 

 مروری بر نظریه درونیابی. های لبگ،و پیوستگی آنها، ثابت های اکیدا محدب، یکتایی بهترین تقریب، عملگرهای تقریبنرم

های برنشتاین و مشتقات آنها ، عملگرهای یکنوا، مدول پیوستگی، مرتبه یاواخت: قضیه وایرشتراس، چند جملهتقریب یکن

رین تقریب یکنواخت سانی و ساختار بهت، اصل کرانداری یکنواخت، قضیه همها، قضایای جکسونایبا چندجملههمگرایی تقریب 

های چبیشف، تعمیم ایدجملهای مینماکس، چنود و یکتایی، کران خطای چند جملهای مینماکس(، وجای)چندجملهچندجمله

ش رمز و ای مینماکس شامل رواز نقاط، روشهای محاسبه چندجمله به فضاهای هار، تقریب یکنواخت روی مجموعه متناهی

 ریزی خطی.همگرایی آن و روش برنامه

های متعامد ایندجملهرمال، دستگاه یکامتعامد، چتقریب کمترین مربعات: نحوه بدست آوردن تقریب کمترین مربعات، معادالت ن

ت، همگرایی های متعامد و فضاهای کامل، بسط لژاندر، بسط چبیشف، بسط الگر، بسط هرمیهمگرایی بسط و بررسی خواص آنها،

 ، تقریب کمترین مربعات روی مجموعه متناهی از نقاط.گیری گاوسیتگرالهای انطیفی، مروری بر فرمول

لیپشیتس، پدیده _دینی های مثلثاتی، قضیه وایرشتراس، سری فوریه و عملگر فوریه، قضیهایچندجملهتقریب توابع متناوب: 

کرانداری یکنواخت در  اربرد اصلهای دیریکله و فجر، بررسی همگرایی سری فوریه در نرم بینهایت و نرم دو، کگیبس، هسته

یداری آن و ارتباط آن و بررسی همگرایی طیفی و پا تقریب فوریه، تقریب فوریه گسسته و تبدیل سریع فوریه. درونیابی مثلثاتی

 های چبیشف.ایبا چندجمله

تقریب کسری: بهترن تقریب مینماکس کسری، قضیه وجودی و ساختار بهترین تقریب، الگوریتم رمز و بررسی همگرایی آن، 

 کسرهای تسلسلی.

های محاسبه سته، روشین تقریب در نرم یک، تقریب گستقریب در نرم یک: بهترین تقریب در نرم یک ، شرایط الزم و کافی بهتر

 ریزی خطی.مانند برنامه
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ها، همگرایی در ب با اسپالینها و خواص انها؛ همگرایی تقریاسپالین-Bهای درونیاب و ها، اسپالینها: فضای اسپالیناسپالین

ها، درونیابی اسپالین-Bب در نرم یک به کمک تقریهای کامل، به کمک فرمول هسته پآنو، اسپالیننرم یکنواخت، یافتن خطا 

 بهینه و خواص آن.

 بندی،تقریب روی نواحی خاص به کمک شبکهکورتیس، ضرب تانسوری، _تقریب چند متغیره: فضاهای هار و قضیه مایرهابر

قریب شپارد و تقریب کمترین مربعات ای شعاعی، تکه(، درونیابی به کمک توابع پایهتقریب روی نقاط پراکنده)تقریب بدون شب

 متحرک.

جا عددی پیشرفته نیز آمده است، اما  در ایننکته: عنوان برخی مباحث این درس )مانند سری فوریه، اسپالین و...( در درس آنالیز 

 تر و با جزئیات بیشتر و گاهی با نگاهی متفاوت ارائه شوند.این مباحث بایستی به طور جامع
 

 ارزیابی:روش 

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
 
1- E. W. Cheney, “Introduction to Approximation Theory”, AMS Publication, 2nd edition, 1982. 
2- E. W. Cheney and W. Light, “A Course in Approximation Theory”, AMS Publication, 2000. 
3- R. A. DeVore and G. G. Lorentz, “Constructive Approximation”, Springer, 1993. 
4- G. Nürnberger,”Approximation by Spline Functions”, Springer, 1989. 
5- M. J. D. Powell, “Approximation Theory and Methods”, Cambridge University Press, 1981. 
6- T. J. Rivlin, “An introduction to the Approximation of Functions”, Dover Publication, 2003 
(Republication of the originally published by the Blaisdell Publication Co. in 1669). 
7- L. N. Trefethen, “Approximation Theory and Approximation Practice”, SIAM, 2013. 
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 اختیاری دروس
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 آنالیز تابعی کاربردی
Applied Functional Analysis 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 آنالیز حقیقی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

  * 4   4   

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                    ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                      ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 در آنالیز تابعی و کاربردهای آن.بررسی و مطالعه مسائل اولیه و اساسی 

 مطالب:رئوس 

زیر فضا و فضای خارج قسمت، حاصلضرب فضاهای هیلبرت، پایه متعاد _قضایای بهترین تقریب_معرفی فضاهای هیلبرت و نرمدار

 برای فضاهای هیلبرت.

دوگان فضاهای _گسترش عملگرهای خطی پیوسته و فضایای جداسازی، دوگان فضاهای هیلبرت و ترانهاده عملگرهای خطی

 متناهی فضاهای هیلبرت. خارج قسمت و حاصلضرب

 گراف بسته واصل کرانداری یکنواخت. _قضیه باناخ 

ساختن فضاهای هیلبرت فضای دو بعدی عملگر پیچش، فضای سوبولوف از توابع یک متغیره و دوکان آنها، فضاهای سوبولوف 

 چند متغیره و دوگان آنها، مقدمه ای بر آنالیز مجموعه مقدار و آنالیز محدب.توابع 

 

 ش ارزیابی:رو

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 

 

 منابع اصلی:
1- J. P. Aubin, “Applied functional analysis.”, 2nd Edition, Pure and Applied Mathematics. Wiley- 
Interscience, New York, 2000. 
2- L. F. Demkowicz and O. J. Tinsley, “Applied functional analysis.”, 2nd Edition, CRC Press, Boca 

Raton, FL, 2010. 
3- M. Milan, “Applied functional analysis and partial differential equations.”, World Scientific 
Publishing Co., Inc., River Edge, NJ, 1998. 
4- E. Zeidler, “Applied functional analysis. Main principles and their-applications.”, Applied 
Mathematical Sciences, 109. Springer- Verlag, New York, 1995. 

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دکتری دوره:

 رشته: ریاضی

 گرایش: کاربردی

 

50 

 

 

 جبر خطی عددی پیشرفته
Advanced Numerical Linear Algebra 

 
 نیاز(نیاز)همپیشدروس  تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 های عددی در جبر خطیروش کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

  * 4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □دارد                       کارگاه:          

 

 هدف درس:

با مبحث پیشرفته و به روز در جبر خطی عددی آشنا خواهد شد. همچنین با نظر استاد در انتها دانشجو   در این درس دانشجو

 میتواند به سمت مباحث تحقیقاتی سوق داده شود.

 رئوس مطالب:

ای در بازهای جبرخطی، روش آنالیز ای پیشین و پسین برای مسائل پایههای خطهای تحلیل خطا مانند کرانمرور انواع ایده

 (؛Verifiedشده) های خطا و محاسبات تاییدیافتن کران

 (؛BLASای جبر خطی)های پایهسطوح مختلف زیرروال

 ودبری؛و _موریسون  _به روزرسانی رتبه واحد و فرمول شرمن 

 های مختلف برای حل آن؛( و الگوریتمTotal least squaresمربعات خطی کامل)ی کمترین مسئله

 ها؛های تعمیم یافته برای ماتریسمروری بر انواع معکوس

 ی نظریه گراف(؛های معادالت خطی تنک)بر پایههای مستقیم برای حل دستگاهروش

 زمان(؛ _زمان و پیوسته  _خطی)ریکاتی گسسته خطی )سیلوستر و لیاپانوف( و غیرحل عددی معادالت ماتریسی 

 ف، انواع توابع ماتریسی به خصوص تابع نمایی ماتریسی(؛توابع ماتریسی)نظریه و انواع تعاری

 ( یک ماتریس؛Polar decompositionی قطبی)تجزیه

 های فضای کریلوف برای مسائل مقدار ویژه بزرگ؛روش

مقدار  های تانسوری،ی یک تانسور، تجزیهها، ضرب تانسورها، رتبهو جبر چندخطی عددی )فیبرها، برش محاسبات تانسوری

 ؛(افزارهای محاسبات تانسوریویژه، مقدار تکین و نرم

 های حل عددی آنها(؛ی غیرخطی)نظریه و الگوریتممسائل مقدار ویژه

 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

- + + - 
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 منابع اصلی:

 
1- T.A. Davis, “Direct Methods for Sparse Linear Systems”, SIAM, 2006. 
2- I.S. Duff, A.M. Erisman and J.K. Reid, “Direct Methods for Sparse Matrices”, Oxford 
University Press, 1989. 
3- G.H. Golub and C.F. Van Loan, Matrix Computations, 4rd edition, Johns Hopkins University 
Press, 2013. 
4- N.J. Higham, “Accuracy and Stability of Numerical Algorithms”, 2nd edition, SIAM, 2002. 
5- N.J. Higham, “Functions of Matrices: Theory and Computation”, SIAM, 2008. 

6- Y. Saad, “Iterative Methods for Sparse Linear Systems”, 2nd edition, SIAM, 2003. 
7- Y. Saad, Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems, 2nd edition, SIAM, 2011. 
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 های دینامیکی پیشرفتهسیستم

Advanced dynamical systems 

 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 حسابان تصادفی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 شوند.های دینامیکی آشنا میای از سیستمن درس دانشجویان  با مفاهیم پیشرفتهای 

 رئوس مطالب:

 انیهندسه جر -nخودگردان مرتبه  یهاتمیس -یرخطیغ یهاستمیس یداریپا هینظر -یرخطیو غ یخط یهاستمیبر س یمرور

 یمدارها -چنگال، هاپف ،ینیز-گره ،یداریشامل تبادل پا یمقدمات یهاانشعاب -گرابمن -هارتمن هیقض -هاانیو معادل بودن جر

 هیقض  -یحد کلیس یموضع یانشعاب ها-کسونیبند-پوانکاره هیقض -جداساز یو مدارها یحد کلیس -آن یداریو پا یتناوب

 یهاو انشعاب یانیو گراد یلتونیهام یهاستمیس -رخفیفرم نرمال ب -وابسته به پارامتر یمرکز فلدیمن هیو قض یمرکز فلدیمن

 رهیو غ ستیز ک،یمکان یهانهیدر زم یکاربرد یهامدل لیتحل -هاآن

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

_ + + _ 

 

 منابع اصلی:
1-Guckenheimer J, Holmes P. Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcations of 

vector fields. Springer Science & Business Media; 2013. 

2- Kuznetsov Y. A. Elements of applied bifurcation theory. Springer Science & Business 

Media; 2013. 

3- Wiggins S. Introduction to applied nonlinear dynamical systems and chaos. Springer 

Science & Business Media; 2003. 
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 مباحث ویژه در آنالیز عددی

Special Topics in Numerical Analsis 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                   ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 سوق دادن دانشجو به سمت مسائل تحقیقاتی در آنالیز عددی.
 

 رئوس مطالب:

 سال توسط مدرس مربوطه جهت تصویب به گروه ارائه خواهد شد.سرفصل درس به همراه منابع در ابتدای هر نیم
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

_ + + _ 
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 مباحث ویژه معادالت انتگرال

Special Topics in Integral Equations 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □دارد                       کارگاه:          

 

 هدف درس:

 سوق دادن دانشجو به سمت مسائل تحقیقاتی در معادالت انتگرال.
 

 رئوس مطالب:

 سال توسط مدرس مربوطه جهت تصویب به گروه ارائه خواهد شد.سرفصل درس به همراه منابع در ابتدای هر نیم
 

 ارزیابی:روش 

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

_ + + _ 
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 مباحث ویژه در معادالت با مشتقات جزئی

Special Topics in Partial Differential Equations 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 سوق دادن دانشجو به سمت مسائل تحقیقاتی در معادالت با مشتقات جزئی.
 

 رئوس مطالب:

 سال توسط مدرس مربوطه جهت تصویب به گروه ارائه خواهد شد.سرفصل درس به همراه منابع در ابتدای هر نیم
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

_ + + _ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 برنامه درسی

 دکتری دوره:

 رشته: ریاضی

 گرایش: کاربردی

 

56 

 

 

 
 مباحث ویژه در معادالت دیفرانسیل معمولی

Special Topics in Ordinary Differential Equations 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 سوق دادن دانشجو به سمت مسائل تحقیقاتی در معادالت دیفرانسیل معمولی.
 

 مطالب:رئوس 

 سال توسط مدرس مربوطه جهت تصویب به گروه ارائه خواهد شد.سرفصل درس به همراه منابع در ابتدای هر نیم
 

 روش ارزیابی:

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

_ + + _ 
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 سازی پرتفویهای ریاضی مشتقات مالی و بهینهمدل
Mathematical Models of Financial Derivatives and Portfolio Optimization 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

حل عددی معادالت دیفرانسیل  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

   4   4   * معمولی، حل عددی معادالت انتگرال

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

های سازی مدلسپس مدلو ، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و حسابان تصادفی پرتفوی ابتدا مبانی مشتقات و مدیریت ریسک

مفاهیم  شود. در ادامهیمها بیان های ریاضی حل این مدلپیشرفته ریاضی بازارهای مالی با تاکید بر بازارهای اختیارات و روش

 گذاریچنین مدیریت سرمایهو هم ات نرخ بهره و اوراق قرضه تحت نرخ بهره تصادفیسازی اختیارات امریکایی، مشتقو مدل

 شود. میتشریح 
 

 رئوس مطالب:

، اختیار معامله یقیمت گذار یهامدل ی،و حساب دیفرانسیل و انتگرال تصادف یاقتصاد مال، مشتقه یبر ابزارها یامقدمه

مشتقات نرخ بهره:  ،طرح های عددی برای قیمت گذاری اختیارات، معامالت امریکاییاختیار ، وابسته به مسیر یاختیارها

  مدل های نرخ بهره و قیمت گذاری اوراق قرضه، ابزارهای الیبور و سواپ ،اختیار معامالت اوراق قرضه

 

 

  

 روش ارزیابی: 

 
 پروژه آزمون نهایی میان ترم ارزشیابی مستمر

_ + + _ 

 

 منابع اصلی:
1.  Yue-Kuen Kwok, “Mathematical Models of Financial Derivatives”, Springer Finance) 2nd 

ed. 2008 Edition. 

 

 

 
 

 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-68688-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-68688-0
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Yue-Kuen+Kwok&text=Yue-Kuen+Kwok&sort=relevancerank&search-alias=books
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 معادالت انتگرال و دیفرانسیل جبری
Integral and Differential Algebraic Equations 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

حل عددی معادالت دیفرانسیل  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

   4   4   * انتگرالمعمولی، حل عددی معادالت 

                     ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

ضرایب)ژاکوبین( منفرد موسوم به معادالت دیفرانسیل و انتگرال های معادالت دیفرانسیل و انتگرال با ماتریس بررسی دستگاه

ری ای که در معادله دیفرانسیل )انتگرال( و معادله جبی و معمولی و همچنین شرایط اولیهجبری است. یافتن معادله یا قیود جبر

م معادالت به بررسی مفاهی است. در این درس، ضمن بررسی هر دسته از این ای برخوردارمتناظر صدق کند از اهمیت ویژه

پردازیم که بیانگر ساختار ریاضی و ماهیت عملگر ریاضی موجود در معادله بوده و ضمن می "شاخص"کلیدی از جمله مفهوم 

تبیین ارتباطات بین معادالت دیفرانسیل )معمولی و جبری( و معادالت انتگرال جبری به حل عددی هر دسته از این معادالت و 

 ط می پردازیم.جزییات مربو

 

 رئوس مطالب:

تعریف و خواص معادالت دیفرانسیل جبری: تقسیم بندی)خطی، غیرخطی، نیمه صریح، ضمنی کامل، هسنبرگی، با شاخص باال، 

پدیده  های وجود و یکتایی جواب،معادالت دیفرانسیل معمولی، قضیه بیان برخی کاربردها، ارتباط معادالت دیفرانسیل جبری با

Drift off). 

، شاخص اختالل، شاخص هندسی، مفاهیم tractable(: شاخص کرونکر، شاخص مشتق گیری، شاخص indexمفهوم شاخص)

  و پایداری. Decouplingتقلیل شاخص، 

( چند BDFکوتا، روش مشتق پیشین)_های رونگهمحلی، روشدیفرانسیل جبری: روش همهای عددی حل معادالت روش

 چندگامی خطی و بررسی تحلیل خطا و آنالیز پایداری.های ای، روشمرحله

تعریف و خواص معادالت انتگرال جبری: تقسیم بندی، معادالت انتگرال نوع سوم و چهارم، معادالت انتگرال جبری با هسته های 

برای یک  Vبه ، خاصیت هموارسازی از مرتMatrix Pencilهای منفرد ضعیف، مفهوم ر، معادالت انتگرال جبری با هستههموا

 هموار، بدوضعی معادالت انتگرال جبری.-Vانتگرالی ولترا و تعریف مساله عملگر 

 بررسی امکان سنجی تبدیل معادالت دیفرانسیل جبری و معادالت انتگرال جبری به یکدیگر.

بررسی تحلیل خطا های طیفی و های چندگامی خطی، روشمحلی، روشدی معادالت انتگرال جبری: روش همهای حل عدروش

 و آنالیز پایداری.

 دیفرانسیل جبری. _معادالت انتگرال 
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 نظریه موجک
Wavelet Theory 

 
 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

  کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                    ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                      ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □دارد            آزمایشگاه:                                   ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

 بررسی و مقایسه نظریه فوریه با نظریه موجک، انواع موجک، کاربرای موجک.
 

 رئوس مطالب:

 و همگرایی یکنواخت، متعامد سازی. L2، با همگرایی در  L2و  L1فضای ضرب داخلی، فضاهای 

 گویی خطی کدگذاری، سری فوریه، همگرایی فوریه، تبدیل فوریه.کمترین مربعات و پیش

 و تابع انتقال. Z(، تبدیل FFTگیری، اصل عدم قطعیت، آنالیز فوریه گسسته، تبدیالت فوریه)قضیه نمونه های خطی،صافی

 های اساسی تابع مقیاس هار، الگوریتم تجزیه و بازسازی.موجک هار، ویژگی

 آنالیز چند ریزه ساز، پردازش سیگنال، موجک دوبشی، پیچیدگی محاسباتی، تبدیل موجکی، موجک در ابعاد باالتر.
 

 روش ارزیابی:
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 های بدون شبکهنظریه و کاربرد روش

Theory and Application of Meshless Methods 
 

 نیاز(نیاز)همدروس پیش تعداد ساعت تعداد واحد نوع واحد

 آنالیز عددی پیشرفته، آنالیز حقیقی کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری اختیاری تخصصی جبرانی

*   4   4   

                   ■ ندارد           □سفر علمی:                          دارد                     ■ ندارد           □آموزش تکمیلی عملی:        دارد 

                   ■ ندارد           □آزمایشگاه:                          دارد                     ■ ندارد           □حل تمرین:                          دارد 

                    ■ ندارد           □کارگاه:                                دارد 

 

 هدف درس:

های تقریب بدون شبکه آشنا میشوند و برخی کاربردهای آنها بخصوص در حل معادالت در این درس دانشجویان با روش

 گیرند.دیفرانسیل را فرا می
 

 رئوس مطالب:

شعاعی؛ ی ا(، درونیابی با توابع پایهKBFای شعاعی)(: توابع معین مثبت، توابع پایهKernel functionsهسته)تقریب با توابع 

، توابع معین مثبت مشروط ویدر و شونبرگ. توابع معین مثبت مشروط_هاوسهلدر_های برنشتاینتوابع یکنوای کامل، توصیف

 ای شعاعی با محمل فشرده وندلند؛شعاعی؛ توابع پایهین مثبت مشروط رونیابی با توابع معدشعاعی، 

عاعی، ای شایهی بازتولید کننده، فضاهای اختصاصی توابع پ(: فضاهای هیلبرت هستهNative spacesفضاهای اختصاصی)

  .ای شعاعی مشروطفضاهای اختصاصی توابع پایه

(، تخمین برحسب اندازه تراکم Power functionتوان)ای شعاعی، تابع مین خطای درونیابی با توابع پایهتخمین خطا: تخ

(Fill distance اثبات همگرایی طیفی پایه ،)ای ف؛ بحث در پایداری درونیابی پایههای سوبولوهای گاوسین و چندربعی، کران

 های مختلف.یب وضعیت ماتریس درونیاب در حالتیابی برای مقادیر ویژه و ضرشعاعی، کران

 (: تقریب جزئی از واحد، کران خطای تابع و مشتقاتش.Partiton of Unityواحد)توابع جزئی از 

 ای موضعی پایدار به کمک زتولید چندجملهای موضعی پایدار، بابازتولید چندجمله (:MLSتقریب کمترین مربعات متحرک )

 تعمیم یافته. MLSکران خطای تابع و مشتقاتش، تقرب ، MLSتقریب 

های جزئی از مکانی با توابع وندلند، روشمکانی، روش کانزا، روش همهای همروش عددی معادالت دیفرانسیل:کاربرد در حل 

های بدون شبکه موضعی (، روشEFG، روش آزاد از شبکه گلرکین)RKPMروش ،  SPHروش واحد، 

 و.... (MLPG)گلرکین_پتروف

چند روش را میتوان در این قسمت  مهمترین آنها آمده است. بنا به انتخاب استادو در اینجا برخی از  ها زیاد استتعداد این روش

 تدریس کرد. در این قسمت معرفی مرجع نیز به استاد واگذار میشود.
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