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  ھای مھم) تاريخ
  

  .8کالس  سالن سوم علوم پايه (سالن علوم و تحقيقات)  13-12يکشنبه ھا  کالس حل تمرين:
  

  ).امتياز غير حذفی 10 –(از مباحث ميانترم     15/02/98    يکشنبه      کوئيز اول :  
  ).امتياز 50 – حذفی – دوم و فصل اول(      24/02/98    سه شنبه    :   ترم ميان

  ).امتياز غير حذفی 10 –يانترم پا(از مباحث     12/03/98   شنبه يک  :   دومکوئيز 
  

  .97اسفند  30تا  تحويل  مھلت  :  1 فصلھای  تمرين
   .98 ارديبھشت 22تحويل  تا  ھلتم - 18تا   1ھای  تمرين:    2ھای فصل  تمرين

  .98خرداد   10تحويل  تا  ھلتم:    3ھای فصل  مرينت
  خرداد 25تحويل  تا  ھلتم -   13و  7و  6و  2و  1ھای  تمرين  :  4ھای فصل  تمرين
  :    5ھای فصل  تمرين
  :    6ھای فصل  تمرين

  
  ھا يا محل امتحانات عوض شود. آخرين تغييرات  را در صفحه شخصی مشاھده نماييد) (توجه داشته باشيد که با توجه به روند کالس ممکن است تاريخ

  
  منابع)

  
 ين درس در رياضيات گسسته، ايان اندرسون،ترجمه اسماعيلی، جھاد دانشگاھی صنعتی اصفھان.نخست .1
 مبانی ترکيبيات، بردلی جکسون، ترجمه مھرداد مسافر، انتشارات فاطمی. .2
 رياضيات گسسته و ترکيبيات، گريمالدی، ترجمه علی عميدی. .3
 دی، انتشارات دانش پژوھان جوان.ھايی از ترکيبيات، ويکتور برايانت، ترجمه ثروتی و محم جلوه .4
 .، انتشارات پيام نوررياضيات گسسته، ارژنگ علی آبادی .5
 اصول و فنون ترکيبيات، ربيعی و غفاری، انتشارات سالمی. .6
 ھای قبل. ھای کارشناسی ارشد مبانی ترکيبيات سال سواالت آزمون .7

  
  ھا) سرفصل

  
 آناليز ترکيبياتیاصول پايه شمارشی و  .1
 و توابع مولد روابط بازگشتی .2
 ھا ھا و درخت گرافآشنايی با  .3
 و جھت دار ، مسطح اويلری، ھميلتونی ھای گراف .4
 ، افرازھا و اعداد استرلينگھا رنگ آميزی گراف .5
 P.I.Eاصل   .6

  
  بارم)

  
  امتياز     10+10  کوئيزھا: 

  )حذفی - 2و  1فصل امتياز  (         50     ترم: ميان
  ) فعاليت در کالس حل تمرين - منظم و در مھلت تعيين شده نفره،  3ھای حداکثر  در قالب تيم(امتياز     [20,20-]ھا:  تمرين
  امتياز        012   ترم  پايان



  
  

  تشويق و تنبيه: 
  امتياز مثبت) 5+ : (ھر يک 

  تحويل دھد يا به دانشجويان خوب. )  a.behtoei@sci.ikiu.ac.ir(   به نفر اولی که جواب سوالی امتيازی را به صورت دستی يا ايميلی      
  امتياز منفی) 5:  (ھر يک  –

  برای عدم رعايت نظم کالس يا بر ھم زدن تمرکز سايرين يا ھر بار تقلب.
  امتياز). 10(تا و کالس حل تمرين  حضور و فعاليت مفيد و موثر در کالس

  
  )ھا گروه

  
 يگانه سودمند مقدم. –فاطمه قبادی  –مطھره مشھدی آقايی  .1
 جواد آقابراری. –اميد غالمی  –عيد دارايی س .2
 فرزانه لشگری. –فائزه حسين پور  .3
 فاطمه شادپور. –عطيه صادقی  .4
 فاطمه کريمی. –فاطمه صمدی  .5
 شکيال شھبازی. -فاطمه نصيری  .6
 محمد برزگر ميرزائی. –مائده مالی محل  .7
 مريم طھماسبی. –مليکا راعی  –ياسمن سادات رسول  –فاطمه خادمی  .8
 شقايق قوامی. –زھرا گروسی  –لی زاده شادی و .9

 مليکا قديری. –فاطمه ايمانی  –سعيده کاظمی   -فاطمه عسگری  .10
  

انتخاب اعضای تيم بر عھده خودتان است. لطفا در اولين فرصت اسامی اعضای تيم خود را در برگه نوشته 
ھا  ھايی که يکان شماره آن م تمرينھر تيشده  يا از طريق ايميل به اطالع بنده برسانيد تا در سايت وارد شود.

بايد  3برای مثال تيم شماره   شماره تيم است را حل نموده و در موعد مقرر تحويل نمايد. يکان برابر با
و با ذکر   A4ھای  ھا را منحصرا در برگه لطفا پاسخ و ... را حل نمايد.  23، 13، 3ھای با شماره  تمرين

توانيد از برگه  چنين می ای تيم در باالی اولين برگه تحويل نمائيد. ھماعض ھمهشماره تيم و اسامی 
ھا را از طريق ايميل  ھای نوشته شده و تحويلی خود عکس گرفته و پس از کاھش حجم تصويرھا، آن تمرين

)   m.khatibi@edu.ikiu.ac.ir    (.در صورت دريافت صحيح ايميل شما، از طريق ايميل  ارسال نمائيد
داده خواھد شد بنابراين اگر ايميل شما بدون پاسخ ماند، به آدرس ايميل دقت نموده و دوباره ارسال پاسخ 
  نمائيد.

  
     

  )اطالعات ارتباطی
  

  . 612اتاق شماره  - طبقه دوم  –گروه رياضی  –دانشکده علوم پايه 
  02833901221تلفن داخلی:  

       a.behtoei@sci.ikiu.ac.irايميل:  
  آخرين اطالعات درس را به طور منظم در صفحه شخصی (موجود در آدرس زير) مشاھده  و پيگيری نمائيد.

http://www.ikiu.ac.ir/services/members.php 
 

  
  

  ئيد.در صورت تمايل می توانيد ھر يک از برگه ھای امتحانی خود را حضورا مالحظه نماتوجه:  
  
  



  
  ھا تمرين                مثبت            کوئيز دوم           ترم ميان          کوئيز اول        شماره دانشجوئی         
 954125005 1.00  4.00      + 
 954125007 1.00  4.00      + 
 944125006 1.00  5.00     ++++++ 
 954125012 1.00  2.25      + 
 954125015 1.00  4.50      + 
 954125016 1.00  4.00      ++ 
 944125010 1.00  3.50      + 
 954125017 0.50  4.75      ++ 
 954125022 1.00  4.75      + 
 944125016 0.50  4.50      + 
 954125024 1.00  4.50      + 
 954125026 1.00  3.50      ++ 
 954125028 1.00  3.75      ++ 
 954125029 1.00  5.00      ++++ 
 954125030 0.50  4.75      + 
 954125032 1.00  5.00      + 
 964125032 0.50  3.25      + 
 954125035 1.00  4.50      + 
 954125036 1.00  3.75      +++++ 
 954125037 1.00  4.75      + 
 944125028 1.00  4.25      + 
 954125038 1.00  4.00     ++++++++ 
 954125039 0.50  5.00      + 
 954125040 1.00  2.25      + 
 954125044 1.00  4.00      + 
 944121038 1.00  3.75      +++ 
 954125049 1.00  3.25      ++ 
 944125041 0.75  3.50      + 
  

  
  

دھيد. شايد ھای مربوط به اين درس به سواالت با دقت و در حدی که زمان داريد، بيشتر و کاملتر پاسخ  در آزمون
بھتر باشد که در ابتدا به سوال ھا  پاسخ اجمالی و خالصه بدھيد سپس با توجه به زمانی که داريد ھر يک از پاسخ 
ھا را با توضيحات بيشتر و جامع تر و دقيقتر، تکميل نمائيد. بدون در نظر گرفتن ترتيب سواالت، ابتدا به سواالتی 

گر پاسخ سوالی را نمی دانيد درباره آن يا موضوع و ھدف آن سوال ھر چه ھا تسلط داريد. ا پاسخ دھيد که به آن
توانيد از مداد يا خودکار  خواه خود می دانيد يا به ذھنتان می رسد بنويسيد و آن را کامال خالی نگذاريد. به دل می

 باشد. يز نمیچنين به کارگيری ماشين حساب در کليه امتحانات مربوط به اين درس جا استفاده نمائيد. ھم


