
اصـل موضـوعی؛   ها عبارتند از استقالل اصول، سازگاری اصول و تمامیـت دسـتگاه        این چالش 

که مسائل هیجان انگیزی در پیش روی معرفـت ریاضـی بـشر قـرار               (!) نمایی    مفاهیم پیچیده 

  .دهند می

  ها بازینظریه 

  احمد محمودی: ارائه دهنده

های مشهوری مانند     های منصفانه آشنا خواهیم شد و مثال        طور خاص با بازی     دراین سمینار به  

  .ها بیان خواهد شد در آخر قضیه معادل بودن بازی. بازی نیم را تا حدی بررسی خواهیم کرد

  احجام افالطونی

  فاطمه ارباب:  دهندهارائه

در هندسه مثلث متـساوی االضـالع را سـه ضـلعی منـتظم و مربـع را چهـار ضـلعی منـتظم              

های آن مثلث متـساوی       هرمی که هر یك از وجه     (به طور مشابه چهار وجهی منتظم       . دانیم  می

کـه هـر    ایـن . شناسـیم  ایـم و مـی   را دیـده ) مکعب مربع(ش وجهی منتظم   و ش ) االضالع است 

وجهی که هر چند    توان ساخت، تقریبًا با شهود ما سازگار است؛ اما این           ضلعی منتظمی می  چند

  توان ساخت، چه طور؟ منتظم نمی

  دو گونه شمردن

  آناهیتا ایروانی:  دهندهارائه

  . چشم ها را باید شست؛ جور دیگر باید دید

تونیم یه چیز رو دو جور مختلف ببینیم، حاال این چه ربطی به ریاضی داره؟                 ها می   بعضی وقت 

خواهیم با دو جور شمردن بعضی از کمیات ریاضی، چند تا مـسأله حـل                 می! دیگه خدا عالمه  

... به جای این که کلی ورق سیاه کنیم و دو ساعت جمع و ضرب و طرفین وسـطین و                    . کنیم

  .ها نگاه کنیم  دو جور به مسالهفقط باید بتونیم

  

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

  دبیرستاندوم ی مخصوص پایه



  

  

   کارسوقی برنامه
  

  . دبیرستان استدومآموزان ورودی  این برنامه مخصوص دانش

  

  چهارم شهریور  سوم شهریور  دوم شهریور  

  مسابقه    افتتاحیه  ۸:۳۰ تا ۸

  ۱۰ تا ۸:۳۰
  سازی اطالعات فشرده

  )اسالمی(

  ها ی بازی نظریه

  )محمودی(
  مسابقه

  ۱۲ تا ۱۰:۳۰
  ی اویلر قضیه

  )نوید(

  الطونیاحجام اف

  )ارباب(
  مسابقه و اختتامیه

  ۱۵:۳۰ تا ۱۴
  ریاضیات اصل موضوعی

  )پور زارع(

  دو گونه شمردن

  )ایروانی(
  

   Tea Time Tea Time  ۱۷ تا ۱۶

  

 برنامـه  نیـ شـرکت در ا .  اسـت اتیاضـ ی ری  آزاد دربارهی شامل گفتگوTea Time ی رنامهب

  . استیاریاخت

  . خواهند بوددی اسالشیاند، همراه با نما  مشخص شدهرهی که با رنگ تییها برنامه

  ها  سخنرانیی چکیده

  سازی اطالعات فشرده

   مسلمیبهزاد اسالم: ارائه دهنده

هایی از پـسوند      ها نمونه  این نام . به گوشتان خورده است   ... و mp3  ،jpg  ،zip های  احتماال نام 

گـاهی اوقـات، الزم اسـت    . انـد  های مختلف فشرده شده روش  به ای هستند که  رایانههای فایل

سی را بـا اسـتفاده از   خـواهیم عکـ    مثال وقتی می؛حجمشان را کم کنیم اطالعات را فشرده و

هـیچ وقـت از خـود       . نیمفرستیم، یا از طریق اینترنت موسیقی گوش ک        ب ناینترنت به دوستما  

 مگابایـت  ۵۰۰ای که از یک لوح فـشرده، بـا ظرفیـت بـیش از      موسیقی اید که چگونه پرسیده

 اگـر کنـد؟    مگابایـت حافظـه را اشـغال مـی    ۷۰کمتـر از   mp3 بـه  شنوید، بعد از تبـدیل  می

  !شرکت کنید  در این سخنرانی،اطالعات آشنا شوید سازی خواهید با فشرده می

  های آن و کاربردی اویلر  قضیه

  د ادهمین نویمحمد حس: ارائه دهنده

ز تقسیم اعداد   ی حاصل ا    ی باقیمانده   دانان چگونگی محاسبه    یکی از سؤاالت مهم برای ریاضی     

هـا بـه      ی اعداد، نوشتن آن     ی باقیمانده   های محاسبه   یکی از روش  .  است کبزرگ بر اعداد کوچ   

یمانده با اسـتفاده از برخـی قـضایای ریاضـی     ی باق تر و محاسبه کشکل توانی از یك عدد کوچ   

. ها هستند   ی باقیمانده   ی اویلر ابزارهای مناسبی برای محاسبه       یهو قض ) φفی  (تابع اویلر   . است

ی اویلر آشـنا شـده و         یهبا قض .. . و در این سخنرانی در صددیم که پس از آشنائی با همنهشتی          

  . آن استفاده کنیمزبتوانیم ا

  ریاضیات اصل موضوعی

  پور محمد صالح زارع: ارائه دهنده

در این سخنرانی با نگاهی به روشی که اقلیدس برای نوشـتن کتـاب اصـول در پـیش گرفتـه              

برخی از  . پردازیم  های پیرامون آن می     است، به تببین مفهوم ریاضیات اصل موضوعی و چالش        


