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 بِ ًام اٍ

 آوران مسابقات اوجمه ریاضی ایران گسارش اولیه همایص مدال

 گاُ صٌؼتٖ اه٘شکب٘ش کذٓ سٗاضٖ ٍ ػلَم کاهپَ٘تش داًص بِ ه٘ضباًٖ داًص، 7231اسفٌذ  32ضٌبِ،  پٌج

 مقدمه

. است کشدُ هؼشفٖ سٗاضٖ جاهؼِ بِ سا صٗادٕ هستؼذ جَٗاى داًص اٗشاى، سٗاضٖ اًجوي جَٖٗ داًص هسابقِ دٍسُ دٍ ٍ چْل

 سِ حذٍد ضاهل کِ هٌذ، اسصش هجوَػٔ اٗي با سا خَد استباط تصو٘ن گشفت اٗشاى سٗاضٖ اًجوي 7231صهستاى سال اٍاسظ دس 

دس  ٖآٍساى گاه بشگضاسٕ اٍل٘ي ّواٗص هذال .ضَد ّا آى افضاٖٗ ّن بشإ إ ٍاسغِ ٍ کٌذ تقَٗت است، اٗشاًٖ داًاى سٗاضٖ اص ًسل

ػٌَاى ه٘ضباى ّواٗص، دس  گاُ صٌؼتٖ اه٘شکب٘ش، بِ ساستإ تحقق اٗي ّذف است کِ با حواٗت بٌ٘اد هلٖ ًخبگاى ٍ داًص

 اًجام ضذ. 7231ضٌبِ سال  آخشٗي پٌج

 پیص از برگساری

پس اص ًفش است کِ  147اًذ  فْشست کساًٖ کِ اص اٍل٘ي دٍسُ تا چْل ٍ دٍه٘ي دٍسٓ هسابقات هَفق بِ کسب هذال ضذُ

کِ تَسظ خاًن  هحسا ًشاقٖ کِ بشإ افشاد الصم بَد اعالػات تواس اٗي  ابتذاًام ضذ کِ دس  755حزف اساهٖ تکشاسٕ هٌجش بِ 

ّإ اخ٘ش دس  کٌٌذگاى سال بختاًِ با تَجِ بِ ػضَٗت ضشکت هطخص ضَد. خَش هذتٖ با اًجوي سٗاضٖ اٗشاى ّوکاسٕ داضتٌذ

آٍساًٖ کِ اص صهاى  ّا دس اخت٘اس اًجوي بَد ٍلٖ ٗافتي اعالػات هذال ػوَهٖ، اعالػات آى اًجوي سٗاضٖ، بِ ػٌَاى ٗک جاٗضٓ

 گزضت کاسٕ سادُ ًبَد. ّا چٌذ دُ سال هٖ هذال گشفتي آى

ّا اسسال ضذ تا دس  ًفش هطخص ضذ ٍ اص ٗک فشم اٌٗتشًتٖ بشإ ّؤ اٗي آدسس 282ه٘ل  آدسس إپس اص تالضٖ جذٕ 

 اًجوي سٗاضٖ اٗشاى قشاس بگ٘شًذ.جشٗاى ّواٗص ٍ تصو٘ن 

 ًفش فشم اسسالٖ سا تکو٘ل کشدًذ: 785 ،پس اص چٌذٗي ّفتِ

 82 دکتشا هقغغ آهَختِ داًص 

 45 دکتشا هقغغ جَٕ داًص 

 77 اسضذ کاسضٌاسٖ هقغغ آهَختِ داًص 

 34 اسضذ کاسضٌاسٖ هقغغ جَٕ داًص 

 74 کاسضٌاسٖ هقغغ جَٕ داًص 

 اسفٌذ ًظشات چٌ٘ي بَد: 32دسباسٓ ضشکت دس ّواٗص 

 777 کٌن ضشکت آى دس هاٗلن ً٘اٗذ پ٘ص هطکلٖ اگش :ًفش. 

 78  :داسد کٌٌذگاى ضشکت بقِ٘ ٍ هحتَا بِ بستگٖ آى دس هي ضشکتًفش. 

 48  :تَاًن ًوٖ صهاى آى دس ٍلٖ ّستن هاٗلًفش. 

 3  :ًذاسم سا اهکاًص بؼذ سال ٗک تا ٗا ًذاسم آى دس ضشکت بِ إ ػالقِ فؼالًًفش. 

ّا، بشًاهِ  هَضَع هختلف ً٘ضاى ػالقٔ افشاد هَسد پشسص قشاس گشفتِ بَد تا هتٌاسب با پاسخّفت دس فشم هزکَس دسباسُ 

 ّواٗص عشاحٖ ضَد:

 ...(ٍ هسابقات جَاٗض، ّا، کٌفشاًس) «سٗاضٖ اًجوي» .7

 کاّص بشإ ّاٖٗ ساُ آهَصش، ّإ سٍش بَد بِ سٗاضٖ، بِ آهَصاى داًص تواٗل ػذم) «پشٍسش ٍ آهَصش ٍ سٗاض٘ات» .3

 ...(ٍ کٌکَس هضشات

 ...(ٍ ّا بشًاهِ اّذاف، ًاهِ، آٗ٘ي) «سٗاضٖ اًجوي آٍساى هذال بشإ ًْادٕ تأس٘س» .2

 ...(ٍ ضغلٖ ّذاٗت آهَصضٖ، هحتَإ باصبٌٖ٘ تذسٗس، ّإ سٍش بَد بِ) «کاسضٌاسٖ هقغغ دس سٗاض٘ات» .4

 ...(ٍ جَ داًص پزٗشش ّإ سٍش بَد بِ پژٍّص، سَدهٌذٕ ٍ ک٘ف٘ت افضاٗص) «تکو٘لٖ تحص٘الت دس سٗاض٘ات» .7
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 ٍ تشٍٗجٖ ّإ فؼال٘ت استقا، پژٍّص، ٍ آهَصش ک٘ف٘ت ػلوٖ، ّ٘أت پزٗشش) «سٗاضٖ اسات٘ذ هسائل» .5

 ...(ٍ صٌؼت با استباط ساصٕ، ػوَهٖ

 دس باصبٌٖ٘ ّا، خَاًذُ سٗاضٖ بشإ پژٍّص ٍ آهَصش اص غ٘ش ضغلٖ ّإ فشصت) «داًطگاُ اص خاسج سٗاض٘ات» .1

 ...(ٍ گاّٖ داًص ّإ آهَصش

  ه٘ضاى تواٗل افشاد بِ اٗي سِ هَضَع دس جذٍل صٗش هطخص ضذُ است.

ّاٖٗ بشإ  حشف 

 گفتي داسم.

م ًظشات  هاٗل

 دٗگشاى سا بطٌَم.

إ بِ اٗي  ػالقِ

 هَضَع ًذاسم.

 34 735 44 اًجوي سٗاضٖ

 73 744 51 سٗاض٘ات ٍ آهَصش ٍ پشٍسش

 27 734 27 آٍساى هذالتأس٘س ًْادٕ بشإ 

 77 741 58 سٗاض٘ات دس هقغغ کاسضٌاسٖ

 73 771 71 سٗاض٘ات دس تحص٘الت تکو٘لٖ

 73 772 57 هسائل اسات٘ذ سٗاضٖ

 3 725 47 سٗاض٘ات خاسج اص داًطگاُ

 بروامه همایص

 آٍساى دس سِ بخص اصلٖ بشگضاس ضذ: اٍل٘ي ّواٗص هذال

 ِ٘افتتاح 

 ٕچْاس ًطست هَاص 

 ِ٘اختتاه 

دسباسٓ چْاس ًطست  ،دب٘ش ّواٗص ،اسجوٌذ ًقطٌِ٘آقإ دکتش ٍ سشٍد دس ابتذا  اص تالٍت قشآىبؼذ  دس هشاسن افتتاحِ٘

گزاساى اًجوي  کسَت ٍ اص بٌ٘اى سپس آقإ دکتش بْضاد اص اسات٘ذ پ٘ص. ّا صحبت کشدًذ بشگضاسٕ آىگًَگٖ  تخصصٖ ٍ چِ

ًٌْذٕ  ض٘ذ صاسعآقإ دکتش س ٍ پ٘طٌِ٘ هسابقاتخاعشات ب٘ص اص ً٘ن قشى خَد  باسٓدس ،جَٖٗ سٗاضٖ ٍ هسابقات سٗاضٖ داًص

 .ساًٖ کشدًذ سخيکٌٌذگاى هسابقات سٗاضٖ  بشإ ضشکتدس استباط با تطک٘ل هذسسِ تابستاًٖ 

ّواٗص ٍ ّإ بشخٖ اص اٗي ػضٗضاى کِ دس ق٘ذ ح٘ات ًبَدًذ ٍ دب٘ش اٍل٘ي  ٍ خاًَادُسإ پ٘ط٘ي هسابقات ؤس دس پاٗاى بِ 

 :بشخٖ فؼاالى حَصٓ هسابقات اًجوي سٗاضٖ، لَح تقذٗشٕ اػغاء ضذ

دکتش ػل٘شضا جوالٖ، دکتش احوذ حقاًٖ، دکتش هحوذسضا دسفطِ، دکتش فشٗبشص آرسپٌاُ، دکتش هْذٕ بْضاد، دکتش ٗحٖ٘ تابص، 

اًٖ، دکتش اه٘ذػلٖ کشهضادُ، دکتش دکتش هحوذتقٖ دٗباٖٗ، دکتش سح٘ن صاسع ًٌْذٕ، دکتش سض٘ذ صاسع ًٌْذٕ، دکتش جؼفش صػفش

خاًَادُ  ، دکتش اه٘ذ ًقطٌِ٘ اسجوٌذ هحوذسضا ًَسٕ هقذم، دکتش اسذالِ ً٘کٌام، دکتش هجتبٖ ق٘شاعٖ، دکتش هحوذسضا ٍدادٕ،

ٍ خاًن اکشم  ، خاًَادُ دکتش اکبش حسٌٖ، خاًَادُ دکتش هحوذػلٖ ضْابٖدکتش هشٗن ه٘شصاخاًٖ، خاًَادُ دکتش کشٗن صذٗقٖ

  .قٖصاد

ّإ  ضذُ ٍ هحذٍدٗت با تَجِ بِ ًظشسٌجٖ اًجام ّا ًطستّإ تخصصٖ بشگضاس ضذًذ؛ اٗي  پس اص پزٗشاٖٗ هختصش ًطست

 آٍساى قذٗوٖ بِ ػْذُ گشفتٌذ: ٍ دب٘شٕ ّش کذام سا ٗکٖ اص هذال ًذدس چْاس ػٌَاى بشگضاس ضذ سٍصُ ٗک بشًاهٔ کَتاُ ٗک

  ٍ صلَاتٖ(آهَصش ٍ پشٍسش )دکتش ػشفاى سٗاض٘ات 

  ٍ دکتش ب٘ژى احوذٕ کاکاًٍذ(ٍ پشٍسش دس داًطگاُ ّا آهَصش سٗاض٘ات( 

  ٍ دکتش کسشٕ ػل٘طاّٖ( ّإ غ٘ش اص آهَصش ٍ پشٍسش  ٍ فؼال٘ت کاسآفشٌٖٗسٗاض٘ات( 

  حو٘ذ هَسَٕ(س٘ذآٍساى )دکتش  هذالبشإ  ًْٕادهقذهات تطک٘ل 
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ضذُ سا اسائِ کشدًذ ٍ دس پاٗاى گشٍّٖ اص اسات٘ذ ٍ  ًطست گضاسضٖ اص هباحث هغشح چْاسدس هشاسن اختتاهِ٘ دب٘شاى 

 ًام کشدًذ. آٍساى ثبت گ٘شٕ تأس٘س ًْادٕ هذال هٌذ بشإ پٖ جَٗاى ػالقِ داًص

 اه٘ذ ًقطٌِ٘ اسجوٌذ

 آٍساى هسابقات اًجوي سٗاضٖ اٗشاى هذال ّواٗصاٍل٘ي دب٘ش 


