
حسابی هندسه در مدت بلند دوره

شاخه هاي دیگر از بسیاري با که است ریاضی شاخه هاي وسیع ترین و غنی ترین از یکی حسابی هندسه
هندسه قلب در که است فرما آخر قضیه حسابی هندسه در تاریخی و اساسی مسائل از یکی دارد. ارتباط ریاضی
از بسیاري پایه ي و معاصر، ریاضیات دستاوردهاي بزرگ ترین از یکی وایلز توسط آن اثبات و دارد جاي حسابی

است. بوده حسابی هندسه در نوین تحقیقات
آغاز حسابی هندسه مبادي از که گیریم پیش در را مطالعاتی سیر که است این برنامه این در ما هدف
اول مرحله است. مرحله دو از متشکل مطالعاتی سیر این می رسد. فرما آخر قضیه اثبات به نهایت در و می شود

می شود. مطالعه فرما آخر قضیه اثبات دوم مرحله در و دارد بر در را مقدمات

اول: مرحله
موضعی میدان هاي هیلبرت، نماد و (p-adic) p-تایی اعداد شد: خواهند داده پوشش عناوین این اول مرحله در
قضیه و اول اعداد قضیه ،L و زتا توابع ،(adèle and idèle) ایِدل و اَِدل آنها، در مقدماتی حساب و سرتاسري و
حلقه هاي و براوئر گروه ،(class number formula) رده اي عدد فرمول حسابی، تصاعدهاي در دیریشله
دایره بري، توسیع هاي سرتاسري، و موضعی رده اي میدان هاي نظریه سرتاسري، و موضعی میدان هاي روي تقسیم
تریس فرمول و پواسون جمع بندي فرمول اتومورف، فرم هاي هکه، عملگرهاي و مدوالر فرم هاي ایوازاوا، نظریه

موردل. قضیه و بیضوي خم هاي بر مقدمه اي زلبرگ،

پیش نیازها:
جابجایی. جبر از مقدماتی گالوا، نظریه

مطالعه: مورد منابع
1. Kazuya Kato, Nobushige Kurokawa, and Takeshi Saito. Number Theory 1: Fermat’s

Dream, volume 186. American Mathematical Soc., 2000

2. Kazuya Kato, Nobushige Kurokawa, and Takeshi Saito. Number Theory 2: Intro-
duction to class field theory, volume 240. American Mathematical Soc., 2011

3. Kazuya Kato, Nobushige Kurokawa, and Takeshi Saito. Number Theory 3: Iwasawa
theory and modular forms, volume 242. American Mathematical Soc., 2012

دوم: مرحله
(Tate) تِیت مدول بیضوي، خم هاي در پیشرفته مباحث شد: خواهند داده پوشش زیر عناوین دوم مرحله در
مدل هاي و خم ها ژاکوبین ایگوزا، خم هاي مدوالر، خم هاي مدوالر، فرم هاي در پیشرفته مباحث بیضوي، خم هاي
کوهومولوژي هکه، مدول و هکه جبر آنها، (deformation) دگردیسی و گالوایی نمایش هاي ،(Néron) نرون

.R = T ،(the 3–5 trick) 3–5 کلک زلمر، گروه هاي و گالوایی
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نیازها: پیش
جابجایی. جبر جبري، هندسه اول، مرحله در شده داده پوشش مباحث

مطالعه: مورد منابع
1. Takeshi Saito. Fermat’s Last Theorem: Basic Tools, volume 243. American Mathe-

matical Soc., 2013

2. Takeshi Saito. Fermat’s Last Theorem: The Proof, volume 245. American Mathe-
matical Soc., 2014

سرفصل هاي هفته هر که است شکل این به کالس برگزاري روال است. صمیمی و دوستانه کالس فضاي
پرداخته احتمالی اشکاالت رفع و گفت وگو و بحث به کالس در و شده مطالعه خودخوان صورت به مشخصی

می شود.
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