
ی نامتناهی از شما بپرسد، در جواب چه خواهیـد            فرد همین سؤال را در خصوص دو مجموعه       

هـای    بـرای مجموعـه   "  انـدازه "گفت؟ در این سخنرانی سعی بر آن داریم تا با تبیـین مفهـوم               

  .متناهی، به این سؤال و برخی سؤاالت مشابه پاسخ دهیم نا

داری پردردسر آقای هیلبرت، انجام خواهیم        کارها را در بطن بازخوانی داستان هتل         این ی  همه

  ! داد

  ! یك نگاه دیگرا ب؛ به تالسدوباره میسال

  مرتضی رضانژاد: ارائه دهنده

تجلی تشابه در یك تبدیل هندسی به نام تجانس؛ به نظرتون تالس از این موضوع خبر داشته؟                 

 تا دایـره؛  nی  اند؟ مساله ای ها کره  چرا سیاره اصال...یه هم نیستند پسها شب ی دایره  مگه همه 

ی چیـزای    تونه به مبدا خودش برگرده؟ به نظرتون همـه         ی نورانی می   به نظرتون چرا یه نقطه    

 آره قـوانین هندسـه هـم از قـوانین طبیعـت       ؟هم نباید یه مبدا مشترك داشته باشند      به  شبیه  

شـبیه بـودن از یـه       به  خوایم بیایم     می ؟  نه؟ نظر شما چیه     ! جوریه  این  حتماً ؛کنند پیروی می 

شه که یه خـط هـم یـه دایـره             جوری می  ه پس حتما بیاین تا ببینیم چ      . نگاه کنیم   دیگه دید

  .است

  دائیرناو

  فاطمه ارباب:  دهندهارائه

 است  که در ابتدا ممکن؛ مسائلی بپردازیمهلئمسچند کنیم تا به حل  در این سمینار سعی می  

خواصی (ی این مسائل خواصی ناوردا        جاست که در همه      این جالب ؛کمی سخت به نظر برسند    

  . اتخاذ کردیتوان راه حل مناسب وجود دارد که با یافتن این خواص می!) کنند که تغییر نمی

نهشتی و کـاربردی از   این سمینار به شکل بحث دوسویه برگزار خواهد شد و در آن مفهوم هم 

  .عرفی خواهد شد م نیزآن

  

سه روز با ریاضیات

 یفوه کارسوق ریاضی دانشگاه صنعتی شرکاری از گر

  ۱۳۸۵دوم تا چهارم شهریور 

  خان رشت مرکز آموزشی میرزاکوچک

 ها  اطالعات سخنرانیی دفترچه

  اول دبیرستانی مخصوص پایه



  

  

   کارسوقی برنامه
  

  .آموزان ورودی اول دبیرستان است این برنامه مخصوص دانش

  

  چهارم شهریور  سوم شهریور  دوم شهریور  

  مسابقه    افتتاحیه  ۸:۳۰ تا ۸

  ۱۰ تا ۸:۳۰
  ی گراف نظریه

  )محمودی(

  نهایت هیلبرت هتل بی

  )پور زارع(
  مسابقه

  ۱۲ تا ۱۰:۳۰
  ها گره

  )زاده ابراهیم(

  دوباره به تالسسالمی 

  )نژاد رضا(
  مسابقه و اختتامیه

  ۱۵:۳۰ تا ۱۴
  ی پیک قضیه

  )اسالمی(

  ناوردائی

  )ارباب(
  

   Tea Time  Tea Time  ۱۷ تا ۱۶

  
شـرکت در ایـن برنامـه    . ی ریاضـیات اسـت    شامل گفتگوی آزاد دربارهTea Timeی  برنامه

  .اختیاری است

  .همراه با نمایش اسالید خواهند بوداند،  هایی که با رنگ تیره مشخص شده برنامه

  ها  سخنرانیی چکیده

  ی گراف نظریه بر ای مقدمه

  احمد محمودی: ارائه دهنده

کنیم که بفهمیم گراف      ی گراف آشنا خواهیم شد؛ تالش می         اختصار با نظِریه    دراین سمینار به  

  تری داشت؟ توان با شنیدن این نام وحشت کم چیست و از این پس چگونه می

  ها هگر

  زاده  آمنه ابراهیم:  دهندهارائه

ها عالوه بر حـضور در دنیـای زنـدگی            گره. ها سر و کار داریم      ی ما هر روز به نوعی با گره         همه

،   ها از گره    تعریف ریاضیدان . اند  ی ما، صد سالی هست که وارد دنیای ریاضیات هم شده            روزمره

ی   در نظریه . ریم؛ البته با کمی تغییرات جزئی     ی ما  از گره دا       تقریبًا سازگار با تصوریه که همه     

ها، اول دنبال این هستیم که بفهمیم چه موقع دو تا گره یکی هستند یعنی به هـم قابـل                      گره

کـه    مثال ایـن  ...مثال. های دیگه   کنیم و کلی چیز     بندی می   ها رو دسته    اند، بعد از اون گره      تبدیل

  شه؟؟؟  جمع دو تا گره چی می حاصل

  پیك ی قضیه

  بهزاد اسالمی مسلم: ارائه دهنده

هـا    خواهیم با روشی جالب برای حساب کردن مساحت بعضی چندضلعی           در این سخنرانی می   

در ایـن روش، فقـط تعـداد        . ی بـامزه هـم حـل کنـیم          آشنا شویم و با این روش چند مـسأله        

  !شود شماریم و سپس مساحت چندضلعی معلوم می خصوصی را می های به نقطه

  نهایت هیلبرت هتل بی

  پور محمد صالح زارع: ارائه دهنده

تـر   کدام یـك بـزرگ  «هی به شما معرفی کند و از شما بپرسد که          ای متن   اگر کسی دو مجموعه   

اما اگر این   . ، وی را متقاعد کنید    »!دارد تری  که اعضای بیش    آن«شاید بتوانید با گفتن     » است؟


