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 دانشگاه صنعتی اصفهان 
   و یزیربرنامه مدیریت  دفتر
 آموزشی كيفيت   یارتقا

 تعالیبسمه 

 

 درس  سازی پیشنهاد ایجاد/فعال  فرم
 1398 / 13/08 :ارسال تاریخ

     

  گروه ریاضی :درس  كد مطابق با  گروه آموزشی  علوم ریاضیدانشكده پيشنهاد دهنده:  

 

                                                                                                                                                 ریاضی گسسته: عنوان درس

Title: Discrete mathematics 

     کارشناسی:  مقطع درس                       کد پیشنهادی:                       خیر ؟است  درس سرویسی

 
 مبانی ریاضینياز(:  هم درس ) نيازپيش
 

    انتخاب کنید ؟درس آزمایشگاهی/كارگاهی است        انتخاب کنید :عداد واحدت       نظریب(    اصلی الف(  نوع درس:

       انتخاب کنید در هفتهآزمایشگاه  تعداد ساعت  

در صوورت مبتوت بوودط لطفوا پيوسوت ناموه     بلی-سرفصل پیوست شده است.  ؟است  عتفوزارت    تائيددارای سرفصل مورد    آیا درس مذكور

 .*فرمایيد

 درصد   0 :  درصد و با سایر دروس دانشگاه   0  با دروس موجود در دانشكده :  )مشابهت(  ط همپوشانیميزا

       :نام دروس مشابه در دانشگاه                 نام دروس مشابه در دانشكده:  

 :العات زیر تكميل شودد نيست اطاگر درس پيشنهادی جدی

 1914361 :كد درس  4 :تعداد واحد  ریاضی گسسته :نام درس    فعال شدن درس 
 

 تمرین، بازدید علمی و سایر امكانات(حلشامل  )  مورد نياز جهت ارائه درس:  و الزامات امكانات ویژه
       

 شود(میدرس نآموزشی  شامل اهداف): و ضرورت ارائه درس یتاهم
  نیا با ییآشنا نيع  در كه ینحو به است گسسته  اتياضیر و اتيتيترك در یا هیپا  و  یاصل م يمفاه با اطیدانشجو نمودط آشنا درس نیا یاصل هدف 

 توجه با و راستا ن یا در. شوند روروبه زين آط یاصل مسائل یبرخ با  و  شده آشنا اردد  وجود اتيتيترك علم   در كه یاصل یها  زهيانگ و  كاربردها با  م يمفاه

 : از عتارتند كه شوند یريگيپ  درس نیا در توانندیم  زين یگرید اهداف  درس، نیا نوع و یمحتو به

 ...( و  خلف برهاط ،یاضیر استقراء: ري نظ) آنها مختلف انواع و  یاضیر قي دق یهااستدالل ارائه نیتمر( الف

 ...( ،یبحران تيوضع شمارش، بر  یمتتن  یهااستدالل: رينظ)  یاتيتيترك یهااستدالل با ییآشنا( ب

 ...( و  نيالت یهامربع ها،گراف ها، سیماتر  ،ی متناه  روابط ،یمتناه  یهامجموعه : رينظ) گسسته  مختلف یساختارها با ییآشنا( ج

 .اتيتيترك درحوزه مختلف  یهاتمیالگور  با ییآشنا و کيتمیورالگ تفكر بر یمتتن یهااستدالل ارائه نیتمر(  د
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   د.(خودداری شو  و دونقطه  ، خط فاصلهپرانتز   بكار بردط جمله دارای فعل،  د. ازن جدا شو  كاما با    تنها سرفصلها  و  شده  نوشته  خط كامل  01تا    4)بين  شرح درس  

 و شوومول اصوول ،یادوجملووه بیضرا  ها،بيترك و هاگشتیجا دوگانه، شمارش ،یكتوتر نهال اصل  شمارش،  یاساس  اصول  شمارش،  یهاروش

 یبرخوو   ،یاتيتيترك  دگاهید  از  هاسیماتر  ها،سیماتر  ،یینما  و  یمعمول  مولد  توابع  ،یبازگشت  روابط  حل  یهاروش  ،یبازگشت  روابط  شمول،  عدم

 یكاربردهووا بر ديتأك با گراف مفهوم یمعرف  آنها، بر یمتتن یهامدل و گراف هینظر هياول  ميمفاه  یمعرف   ک،ی  و  صفر  یهاسیماتر  مهم  خواص

 هووا،درخت  كاموول،  یهاگراف  ر،يمس  دور،  رينظ  گراف  یاصل  انواع  درجه،  دنتاله  درجه،  گراف،  هینظر  یاصل  ميمفاه  با  ییآشنا  ،یسازمدل  در  آط

 هووا،گراف  یزيآمرنوو    مم،یموواكز  و  كاموول  یهوواتطابق  ها،تورنمنت  و  دارجهت  یهاگراف  ،یلتونيهام  و  یلریاو  یهاگراف  ،یدوبخش  یهاگراف

 كوواربرد و مبال ارائه م،يمفاه نیا ارتتاط بر ديتأك با یاصل ميمفاه و فیتعار ،یمتناه یهاهندسه و هاطرح  ن،يالت  یهامربع  مسطح،  یهاگراف

 .هال  پيليف   هيقض  ،(SDR)  زیمتما  یندگینما  یهاستميس  كاربرد،  چند و  نيالت  یها مربع  در

 

 English Course Description:          

Counting methods, Basic principles of counting, The pigeonhole principle, Permutations and combinations, Binomial 

coefficients, Inclusion and exclusion principle, Recursive relations, Recursive relation solving methods, Ordinary and 

exponential generating functions, Matrices, Combinatorial perspective of matrices, Some of the important   properties of 

zero and one matrices, Introducing basic concepts of graph theory and their models, Introducing the concept of graph by 

emphasizing its applications in modeling, Familiarity with the basic concepts of graph theory, Degree, Degree sequence, 

Special graphs such as cycles, paths, complete graphs, trees, bipartite graphs, Eulerian and Hamiltonian graphs, directed 

graphs and tournaments, Perfect and maximal matchings, graph coloring, planar graphs, Latin squares, Designs and finite 

geometries, Main definitions and concepts by emphasizing the relevance of these concepts, example and application of 

Latin squares, Distinct representation systems (SDR), Philip Hall's theorem. 

 

 (محل انتشار: ناشر.  )نوبت چاپ(.  (.  عنواط مرجع)سال انتشار   ، حرف اول نام.نوشته شود؛ نام خانوادگی    APA به روش  لطفا مراجع فارسی و انگليسی)  مراجع
 ذكر شود.   آخرین مرجع فارسیعنواط  به  دستوركار    ،اهیبرای درس آزمایشگاهی/كارگ  توجه:

 ( متانی تركيتيات، ترجمه مهرداد مسافر، انتشارات فاطمی.1397جكسوط، ب. و تورو، د. ) (1
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 ، حرف اول همه واژگاط، با حرف كوچک تایپ شود.( خاص  سامیو ا   هر سرفصل  كلمه آغازین  )جز
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  وزارت عتف( موارد زیر پیوست شود: وسط ارائه درس جدید )در صورت عدم تصویب ت  در صورت  -*

 ، سوابق آموزشی و پژوهشی مدرس )مدرسين( مرتتط با درس پيشنهادی -1

 . (كافی است   )در مجموع حداقل دو مورد   های معتتر خارج از كشور همراه با سرفصل هادانشگاه   ی كشور یاهادانشگاه سوابق ارائه درس در سایر   -2

 


