
   در هندسهیکانیکمهای  ایده

  بهزاد اسالمی مسلم: ارائه دهنده

. اصوال فیزیک بدون ریاضی معنایی نـدارد      . گیریم  ها از ریاضی در فیزیک کمک می        وقت  خیلی  

هـای    اید؟ آیا تاکنون از فیزیک برای حل مـسأله          آیا تاکنون از فیزیک در ریاضی استفاده کرده       

تـوان بـرای حـل        ه مـی  کهائی    اید؟ در این سخنرانی با چند نمونه از مسأله          هندسه ایده گرفته  

  .شوید  ایده گرفت، آشنا میک از فیزیها آن

  رمزنگاری

  زاده  ابراهیمآمنه: ارائه دهنده

هـای   ها بوده اسـت؛ بـرای اسـتفاده    انسانی رمزها از قدیم مورد توجه     ها به وسیله    نوشتن پیام 

تـالش بـرای    . ی و مـسائل جاسوسـی     های سیاسی و نظامی سـرّ       شخصی و یا برای انتقال پیام     

ی استفاده از رمزها دارد، به همین خاطر همیشه مردم به دنبـال    دازهکشف رمزها قدمتی به ان    

،   هـای آمـاری     بـا اسـتفاده از ابـزار      . انـد   تـر بـوده     تر کردن رمزها و طراحی رمزهای پیچیده        امن

جا بود که ریاضیات بـه کمـک    ؛ این ها هم شکسته شدند ن ترین رمزهای نسل قدیمی آ    پیچیده

  ...طراحی رمزها آمد

   عادالنهانتخابات

  پور محمد صالح زارع: ارائه دهنده

تـرین انتخابـات       است؟ به نظر شما عادالنـه      انتخاباتی انتخابات عادالنه چگونه     کبه نظر شما ی   

 نتـایج تهـاجم ریاضـیدانان بـه         یشود؟ در این سمینار به بررسـ         برگزار می  شورکدام  کدنیا در   

  .ها، خواهیم پرداخت الی یافتن پاسخی برای این سؤ سرزمین سیاست و به بهانه

  

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

  دبیرستانسوم ی مخصوص پایه



  

  

   کارسوقی برنامه
  

  . دبیرستان استسومآموزان ورودی  این برنامه مخصوص دانش

  

 چهارم شهریور سوم شهریور دوم شهریور 

 مسابقه  افتتاحیه ۸:۳۰ تا ۸

 ۱۰ تا ۸:۳۰
  مفاهیمی از دوران

 )نژاد رضا(
  ی در هندسهکانیکهای م ایده

 مسابقه )اسالمی(

 ۱۲ تا ۱۰:۳۰
  مدار دوستان سیاست

 )ایروانی(
  رمزنگاری

 )زاده ابراهیم(
 مسابقه و اختتامیه

 ۱۵:۳۰ تا ۱۴
  ها ی بازی نظریه

 )محمودی(
  انتخابات عادالنه

  )پور زارع(

  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

   ضلعی منتظمn کمفاهیمی از دوران در ی

  مرتضی رضانژاد: ارائه دهنده

 شـاید شـما     .نیـد ک کمـ کبـه مـا     ! ی ما و شاید برای دیگـران       شاید برا  ؛ حدس حل نشده   کی

 و اما جواب واقعـی ایـن مـساله    ؛تر باشید و اولین راه حل این مساله را شما ارائه دهید          باهوش

ضـلعی   n ک آری موضـوع یـ     ! مساله این است   ؟کدام ی ک تقارن؟   ک؟ فهم دوران یا در     چیست

رد؟ بیـائیم  کتوان تقارنی بحث  آیا می . استقرار گرفته    ضلعی دیگر    n که در ی  کمنتظم است   

ای حل   ه مساله کبشتابید  ! شاید جواب مساله این باشد    . مفهوم دوران در هندسه را یاد بگیریم      

  .استانتظار شما در نشده 

  مدار دوستان سیاست

  آناهیتا ایروانی: ارائه دهنده

تیب کـه هـر دو نفـر        ای بر قرار است؛ به این تر        نهامدار  در یک جمع دوستانه، دوستی سیاست     

حاضر در جمع فقط و فقط یک دوست مشترک دارند، یعنی تنها یک نفر این ویژگـی را دارد                   

توانـد    دهیم این دوستی تنها در یک حالت مـی          نشان می . که باهر دوی این افراد دوست است      

  )چه حالتی؟!!! (اتفاق بیفتد

  ها نظریه بازی

  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


