
  سه روز با ریاضیات
  خان رشت ، مرکز آموزشی میرزاکوچک۱۳۸۵دوم تا چهارم شهریور 

  

  کاری از گروه کارسوق ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

 ۱۳۸۲ماه سال      این گروه در دی    .دهند  ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف تشکیل می         گروه کارسوق ریاضی را دانشجویان دانشکده     

تـشکیل ایـن گـروه نزدیـک بـه ده بـار        پـیش از   .تشکیل شـد  رسمًا  آموزان    برای دانش ی آشنایی با ریاضیات     ها  با هدف برگزاری دوره   

هـای ایـن    از فعالیت .ی علوم ریاضی برگزار شده بود آموزان دبیرستان در دانشکده     های آشنایی با ریاضیات در تابستان برای دانش         دوره

  :توان به موارد زیر اشاره کرد گروه می

 ی علوم ریاضی ، دانشکده۱۳۸۲ بهمن ۳۰ی آشنایی با ریاضیات،  روزه ی یک ی دورهبرگزار •

 ی علوم ریاضی ، دانشکده۱۳۸۳ی تابستانی آشنایی با ریاضیات، مرداد  روزه ی پنج برگزاری دوره •

  ی علوم ریاضی ، دانشکده۱۳۸۴ی تابستانی آشنایی با ریاضیات، مرداد  روزه ی پنج برگزاری دوره •

 شاهرودمرکز استعدادهای درخشان ، ۱۳۸۳ی آشنایی با ریاضیات، مرداد  روزه ی سه برگزاری دوره •

 ، مرکز استعدادهای درخشان شاهرود۱۳۸۴ی آشنایی با ریاضیات، تیر  روزه ی سه برگزاری دوره •

دانشکده، همواره از استادان دعوت شده های تابستانی در   در دوره . این گروه از حمایت تعدادی از استادان این دانشکده برخوردار است          

  .اند است که سخنرانی کنند و آنان نیز این دعوت را اجابت کرده

  

  نام برگزارکنندگان

  یاضیررشته  ۸۴ یورود  زاده میخانم آمنه ابراه

  ریاضی رشته ۸۲ورودی   خانم فاطمه ارباب

  یاضیر رشته ۸۱ یورود   مسلمی بهزاد اسالمیآقا

  یاضیر رشته ۸۴ یورود  یوانریتا ایخانم آناه

  وتری کامپیمهندس رشته ۸۴ یورود   رضانژادی مرتضیآقا

  یاضیر رشته ۸۱ یورود  پور  محمدصالح زارعیآقا

  یاضیر رشته ۸۳ یورود  ی احمد محمودیآقا

  علوم کامپیوتر رشته ۸۳ورودی   آقای محمدحسین نوید
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  های کارسوق برنامه

  اول دبیرستان

    ی گراف نظریه بر ای مقدمه

    ها گره

    ی پیك قضیه

    نهایت هیلبرت هتل بی

    ! یك نگاه دیگرا ب؛ به تالسدوباره میسال

    دائیرناو

  دوم دبیرستان

    سازی اطالعات فشرده

    های آن ی اویلر و کاربرد قضیه

    ریاضیات اصل موضوعی

    ها بازینظریه 

    احجام افالطونی

    دو گونه شمردن

  سوم دبیرستان

     ضلعی منتظمn کمفاهیمی از دوران در ی

    مدار دوستان سیاست

    ها نظریه بازی

     در هندسهمکانیکیهای  ایده

    رمزنگاری

    نهانتخابات عادال




