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اعداد تحلیل نظریه ١

مطالعه به تحلیل ابزار با که است ریاضیات از جالب و مهم عمیق، شاخه�ای اعداد١ تحلیل نظریه
الیه�های از استفاده دلیل به آن عمق و جدّیت �پردازد. م اعداد به مربوط توابع و اعداد خواص
از عمیق الیه�های اینها همۀ رأس در و جبری هندسه و هندسه جبر، شامل ریاضیات، مختلف
اغلب که بس همین آن ابیت جذّ و اهمیت در است. هارمونی و فوریه مختلط، ، حقیق آنالیز
خود از اثری و برداشته گام وادی این در کرده�اند سع ریاضیات اثرگذار و نام ریاضیدانهای
معروف فرضیۀ اثبات در ریاض بزرگان که است تالش عالقه�مندی این از نمودی گذارند. برجای
عنوان با توصیف مقاله�ای ریاضیات از شاخه این دربارۀ داشته�اند٢. آن پیرامون مباحث و ریمان

است. شده منتشر ٣ ریاض انجمن خبرنامه در اعداد» تحلیل «نظریه�ی

زنجان) اه (دانش اعداد نظریه شاخۀ ریاض دکتری دورۀ ٢

شاخۀ در ریاض دکتری دانشجوی نفر ی حاضر حال در و شده آغاز پیش سال از دوره این
دانشجویان تمام راهنمایی است. تحصیل به مشغول زنجان اه دانش ریاض گروه در اعداد نظریه
از �باشد. م نوشتار این نگارنده عهده به زنجان اه دانش در اعداد نظریه تکمیل تحصیالت

١ Analytic Number Theory
زندگان درباره�ی که زیبا، ذهن ی فیلم از انس س در مثال دارد. نمود ریاض سینمایی آثار از برخ در حتّ امر این ٢

�دهد. م نمایش ریمان فرضیۀ و اول اعداد توزیع درباره�ی سخنران ارائه�ی حال در را وی است، شده ساخته نش جان
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و اول اعداد توزیع بررس مخصوصاً و اعداد، تحلیل نظریه بنده پژوهش عالقه�مندی ه آنجائی
تحقیقات هدایت در بنده تأکید که بود خواهد طبیع لذا است، حسابی توابع توزیع همچنین

دربارۀ تأکید این باشد. موضوعات این در نیز راهنمایی�ام تحت تکمیل تحصیالت دانشجویان
مقاله تألیف نهایتاً و جدید مطالب خلق به منجر ایشان پژوهش الزمست که دکتری، دانشجویان
اه دانش اعداد نظریه شاخۀ ریاض دکتری دورۀ به ورود داوطلبان به لذا �باشد. م بیشتر شود،
شده�ام چاپ مقاالت لیست روی از و کرده مراجعه بنده علم پروندۀ به که �کنم م توصیه زنجان
بررس دقّت با را آنها علم محتوای و یافته اینترنت در را مقاالت این اخیر، سال پنج ال چهار در

ارزیابی مورد شخصاً را بنده علم سلیقۀ و توانایی�ها با خود علم مزاج تطبیق و کنند، مطالعه و
پرثمرتر آینده در دانشجو پژوهش و علم اری هم باشد، بیشتر تطابق این اندازه هر دهند. قرار

بود. خواهد
ارشد کارشناس دورۀ گرایش امتداد در دکتری دورۀ در تحصیل ادامه است بهتر هرچند
ندارد، وجود اعداد نظریه ارشد کارشناس دورۀ اهها دانش اغلب در کشورمان در چون اما باشد،
نظریه شاخۀ ریاض دکتری دورۀ به ورود داوطلبان همۀ که ندارم انتظار بنده حاضر حال در لذا
باشند. رسانده اتمام به اعداد نظریه گرایش در را ارشدشان کارشناس دورۀ زنجان اه دانش اعداد
الزم علم توان و اعداد تحلیل نظریه به عالقه�مندی که ریاض گرایش هر از داوطلبان بنابراین،

کنند. شرکت مصاحبه در �توانند م دارند را پژوهش جهت تغییر برای
خود دانش�آموخته�های از اعم داوطلبان همۀ مایلم ه آنجائی از مصاحبه، جلسه خصوص در
پیرامون که �دانم م الزم باشند، برخوردار علم آمادگ در سان ی شانس از ارانم هم ر دی و
توضیحات اعداد گرایشنظریه در شدن آماده برای مناسب منابع و اعداد نظریه سؤاالتتخصص

خواهند شاخه�ها این اساتید که هندسه، و آنالیز دروسجبر، از سواالتعموم بر عالوه کنم. ارائه
است. اعداد تحلیل نظریه و اعداد نظریه مبان مفاهیم پیرامون سؤاالت اصل بخش پرسید،
نشر اعداد، مقدمات نظریه برتن، «دیوید کتاب اعداد نظریه مبان در آمادگ برای مناسب منبع
نظریه آپوستل، م. «تام کتاب اعداد تحلیل نظریه در آمادگ برای مناسب منبع و ،« اه دانش
شونده مصاحبه از بنده انتظار منابع، این بر عالوه �باشد. م منصوری» نشر ،(١) اعداد تحلیل
مخصوصاً باشد. داشته کارشناس دورۀ مختلط توابع و آنالیز دروس از اطالعاتخوبی اینستکه
همچنین و آنالیز، دروس از خاص توابع و ، تابع و عددی سری�های دنباله�ها، مباحث روی بر
بیشتری تاکید مختلط توابع درس از مانده�ها حساب و مختلط انتگرال�گیری ، تحلیل توابع مباحث
نرم�افزارهای با کار در مهارت و حسابان های تکنی در باال مهارت داشتن آنکه ضمن دارد. وجود
در بیشتر آمادگ با مایلند که داوطلبان به بود. خواهد دانشجو آت پژوهشهای زمینۀ پیش ریاض
آموزش اصل منابع کتابها این �شود. م توصیه زیر کتابهای مطالعۀ شوند حاضر مصاحبه جلسۀ

هستند. زنجان اه دانش در اعداد نظریه شاخۀ ریاض دکتری دورۀ پژوهش و
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