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اه صنعت اصفهان برگزار م کنند: اه دانشهای بنیادی (شعبه ی اصفهان) و دانش پژوهش گروه منطق 

و شبه جبری مجموعه های درباره ی درسهائ
زیرتحلیل

محسن خان ،تابستان٩٨
زیرتحلیل زیرمجموعه ی ی «متمم که است گابرلیف از قضیه این اثبات درس دوره ی این از هدف

و دِنف به متعلق است، شده گرفته نظر در قضیه این برای که اثبات است». زیرتحلیل خود Rn از
است. مدل نظریه ی مقدمات های تکنی از استفاده با و ون ِدن دریز

خواهم آغاز بودن مدل کامل و سور حذف مانند مدل، نظریه ی و منطق از مقدمات بیان با را درس
، تحلیل توابع حلقه های نوتری، حلقه های مانند آنالیزی، و جبری پیش نیازهای بسط به ادامه در کرد.
قضیه ی نهایتاً و پرداخت خواهم ون دن دریز و وایراشتراس آماده سازی قضایای و ریس ـ ـ آرتین لم

کرد. خواهم ثابت پیشنیازها این از استفاده با را نظر مورد
ترتیبی، کمینگ مبحث هستند. ترتیب کمینه تئوری های درس، این مدل نظریه ی اصل محتوای
هندسه ی جبر، با مدل، نظریه ی بر عالوه که م آید شمار به کاربردی مدل نظریه ی در مهم مباحث از
قرار بررس مورد دوره این در که ساختاری است. درآمیخته نی به اعداد نظریه ی و آنالیز جبری،
مطالعه ی که دید خواهیم است. تحلیل توابع جرم همراه به حقیق اعداد ساختارِ گرفت، خواهد
کرد. خواهد کم زیرتحلیل مجموعه های ویژگ های توجیه در ونه چ ساختار، این مدل نظریه ی
دانشجویان و محض ریاض کارشناس آخر ترمهای باانگیزه ی دانشجویان برای درس دوره ی این
بود. خواهد سودمند نیز باالتر سطوح محققان برای حال، این با است؛ شده تنظیم ارشد کارشناس
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: انگلیس به کلیدی واژگان
O-minimality, Noetherian rings, Atrin-Rees lemma, Van den Dries’ prepa-
ration theorem, Ran, Gabrielov’s theorem, subanalytic sets, semialgebraic
sets.
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