
  

    باسمه تعالی  

نام استاد           ها نظریه گروه  برنامه هفتگی تدریس درس   بیژن طائری 

 ١٣٩٢-١٣٩١سال         □تابستان     □دوم   اول      : نیمسال

    کارشناسی ارشد         □   مقطع   کارشناسی 

    ١۵-١٣  ساعت کالس                  شنبه شنبه  و سه یک  روز کالس   

  

 

  عنوان درس  

  ، خواص و کاربردهایی از عمل گروهها عمل گروه روی مجموعهنمایش جای�شت�،   هفته اول 

  اعمال ضرب از راست و مزدوج� گروه  هفته دوم 

  و کاربردهای آن قضایای سیلو   هفته سوم 

  ترانسفرهای هال،  زیرگروه  هفته چهارم 

  اولیههای جای�شت�، عمل  گروه  هفته پنجم 

  و خواص اساس� آن، فروبنیوس های گروه  هفته ششم 

  ضرب پیچش� حاصل، مستقیم ضرب نیم حاصل، ها ضرب مستقیم گروه  هفته هفتم 

  ساده های مشخصا ها، گروه آن  و ساختار نیمال های نرمال م� زیرگروه  هفته  هشتم

  های آبل� آزاد، های آبل� متناه�، گروه ساختار گروه  هفته نهم 

  ها و ساختار آن پذیر های تقسیم گروه، های آبل� متناهیاً تولید شده گروه  هفته دهم 

  پذیر های حل خواص اساس� گروه، پذیر های حل گروه  هفته یازدهم 

  پذیر های چند دوری و ابر حل گروه  هفته دوازدهم 

  هلدر  -های شرایر و ژردان های ترکیبی و اصل�، قضیه سری  هفته  سیزدهم

  توان های پوچ های مرکزی خواص اساس� گروه سری  هفته چهاردهم

  توان متناه� های پوچ های معادل برای گروه توصیف  هفته پانزدهم

  های فیتینگ و فراتین� زیرگروه  هفته شانزدهم 
  

  



  

 ها نظریه گروه

  ٩٠ترم دوم 

 بیژن طائری : مدرس
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  :درس منابع

  )پیش چاپ(ها، بیژن طائری  ی گروه بر نظریه ای مقدمه - ١

  مبان� جبر مجرد تالیف بیژن طائری، انتشارات دانش�اه صنعت� اصفهان - ٢

3- Kurzweil, H.; Stellmacher, B.  The theory of finite group, Springer-Verlag, 2004. 

4- Rose, J. H. A course on group theory, Cambridge University Press, 1978. 

5- Robinson, D. J. S. A course in the theory of groups, Springer-Verlag, 1996. 

   : سر فصل درس

  عمل گروه؛ نمایش جای�شت� گروه، عمل راست منظم، عمل مزدوج�، قضایای سیلو، گروه فروبنیوس، عمل اولیه 

  ها؛ ضرب مستقیم، نیم مستقیم، پیچش�ضرب گروه

  هاپذیر و ساختار آنهای تقسیمهای آبل� متناهیا تولید شده، گروههای آبل� متناه�، گروه�؛ گروههای آبلگروه

  ها توان و خواص آنپذیر، چنددوری، پوچپذیر، فراحلهای حلگروه

  های فیتینگ و فراتین�زیرگروه

  هولدر-ها؛ سری ترکیبی، سری اصل�، قضیه ژردانسری گروه

 آنترانسفر و کاربردهای 

  شنبه  شنبه و سه روزهای ی� ١۵ال�  ١٣ساعات تش�یل کالس 

  )و وقت قبل�(شنبه   شنبه و سه روزهای ی�: ١۶/٣٠ال�  ١۵ساعات رف� اش�ال 

  درصد ١۵ : تکالیف و کوییزها

  ١٣٩١آبان   ٢٨شنبه  درصد در تاریخ سه ٣۵به ارزش ترم        امتحان میان

  درصد  ۵٠به ارزش       امتحان پایان ترم

، خارج نشدن از )دقیقه قبل از ساعت شروع درس ۵حداقل (حضور به موق� در کالس : یادآوری برخ� وظایف دانشجویان
ی جلسات درس، تحویل به موق�  کالس پس از شروع درس، خاموش نمودن تلفن همراه در ط� کالس،  حضور در همه

  ها های قبل و تمرینت از درسآمادگ� برای پاس� به سواال ها،  تکلیف


