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 برگزارشده گردهمایی هاي

کاربردها و مال ریاضیات کنفرانس چهارمین
کنفرانس) (دبیر ∗ خلف دالور عل

کاربردها و مال ریاضیات کنفرانس چهارمین ، تعال حق یاری با
مقاله ١٧ و فارس مقاله ٣۴ ارائه با ١٣٩٨ ماه تیر ۶ و ۵ روزهای در
پی در رخداد، این شد. برگزار یزد، اه دانش میزبان به انگلیس
کنفرانس سه و انسان علوم و رياضيات عنوان با همایش پن برگزاری

مال ریاضیات حوزه ران پژوهش حضور با کاربردها، و مال ریاضیات
گام کشور، در رشته ای بین ساحت این دستاوردهای آخرین ارائه با و
این فعاالن اجتماع ه شب تثبیت و تعامل ایجاد جهت در روشن

م رود. شمار به حوزه
از کاربردهایی به رشته ای، بین ساحت عنوان به مال ریاضیات
واقعیت های بهینه سازی و تغییر فهم، منظور به ریاضیات مدل های
، مال بازارهای از وسیع گستره ای ، مال واقعیت های دارد. اشاره مال
در را مال فناوری های و مال مقررات ، مال نهادهای ، مال ابزارهای
دبیرکل طالبی، محمد دکتر آقای جناب نخست، روز در م گیرد. بر
و کاربردی زمینه های به خود سخنران در مرکزی، بانک محترم
ریاضیات ارتقاء و رشد جهت در آموزش نظام اصالح بایسته های
ذکر با و اشاره مال واقع مسائل حل برای ردی روی عنوان به مال
کاربردی پژوهش طرح های قالب در مسائل چنین حل از مثال هایی،

کردند. استقبال
از مدعو سخنرانان همایش، این از ری دی بخش های در

امیرکبیر، صنعت طباطبایی، عالمه شریف، صنعت اه های دانش
مفاهیم خصوص در یزد و زنجان تکمیل تحصیالت اصفهان،

مال ریاضیات نقشه و آینده تاریخچه، ، مال ریاضیات کلیات و
موضوعات از متنوع طیف مقاالت، ارائه بخش در کردند. سخنران
این از بخش بودند. گرفته قرار پژوهش مورد ، مال ریاضیات
بیمه اوراق اختیارات، مانند مال ابزارهای تحلیل به پژوهش ها
مفصل، توابع ، تصادف فرایندهای چون مدل هایی از استفاده با
کاربردهای به مقاالت از برخ و م پرداختند زمان سری های
مدیریت کم سنجه های و ریس مدل سازی در مال ریاضیات
از کاربردهایی شده، ارائه مقاالت در بودند. مربوط آن ارزیابی و
خوشه بندی همچون داده کاوی و ماشین یادگیری در مال ریاضیات
به ، زمان سری های خوشه بندی و فازی روش های به مشاهدات
، مال ریاضیات شد، اشاره پیش تر که همانگونه م خورد. چشم
تنوع و م دهد قرار محققان روی پیش را غن ای موضوع گستره
بازار، ریس بهادار، اوراق بورس شامل شده دریافت مقاالت کاربردی
، زمان سری های پیش بین ، نقدشوندگ ریس اعتباری، ریس
، شرکت سرمایه ساختار سرمایه گذاری، صندوق های انرژی، بازار
مدعا همین بر شاهد دیجیتال ارز و ارز بازار سهام، سبد بهینه سازی

است.
فناوری تخصص پنل ، مال ریاضیات کاربردی صبغۀ به توجه با
(فین مال فناوری بود. همایش این خاص برنامه های ر دی از ، مال
اشاره مال خدمات انجام در نوآورانه کنش های از گستره ای به تک)
پذیرفته صورت ارتباطات، و اطالعات فناوری تحوالت پایه بر که دارد
به نوآورانه، گستره این ل گیری اند. ش حال در همچنان البته و
ریاضیات و مدیریت فناوری، ، مال حوزه های رشته ای بین مساعدت
از بسیاری آن، عین نمودهای و است معطوف رایانش علوم و
این با است. واداشته چالش به را کار و کسب متداول روش های
تک، فین ساحت در نوآوری اکوسیستم م رسد نظر به مالحظه،
مصادیق است. ر دی نوظهور فناوری های از تاثیرگذارتر و پیچیده تر
دیجیتال ارزهای جمله از مال ساحات از وسیع طیف تک، فین
بانکداری هوشمند، قراردادهای کوین)، بیت مانند ) شده رمزگذاری
( مقررات همسویی (فناوری تک رگ بیمه)، (فناوری اینشورتک باز،

تمام در بالک چِین مفهوم ثقل وجود، این با م گیرد. بر در را
این در است. گرفته قرار ران پژوهش توجه مورد کاربردها این
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ریاضیات کاربردهای فرصت های و چالش ها به صاحب نظران پنل
و ریاضیات خصوص در و پرداخته تک) (فین مال فناوری در
ل گیری ش برای مال ریاضیات متناسب سازی ونگ چ و آن آموزش

کردند. بحث جهان تراز در مال فناوری های
گفتگوهای و بحث ها نیز و شده مطرح پژوهش های و شواهد
اخیر دهه در خوشبختانه که م دهد نشان همایش، این در شده مطرح

ریاض تئوری های کاربرد توسعه در یری چشم پیشرفت های شاهد
و بهینه سازی دیفرانسیل، معادالت ، تصادف آنالیز احتمال، و (آمار
دارد. ادامه همچنان روند این و بوده ایم مال ریاضیات زمینه  در غیره)
کنفرانس اجرایی و علم کمیته های سوی از م دانیم بایسته
برگزاری در غیرمستقیم یا مستقیم به صورت که مسئوالن همه از

معاونت یزد، اه دانش محترم ریاست جمله از داشته اند، نقش کنفرانس
و دانشجویان ، علم هیات اران هم یزد، اه دانش پژوهش محترم

نماییم. سپاس گزاری یزد اه دا نش مختلف قسمت های کارکنان
ما که اران هم سایر و علم کمیته اعضای از م بایست پایان در
ده دانش پژوهش مرکز همچنین و نموده اند یاری مقاالت داوری در را
ایران، آمار انجمن ایران، ریاض انجمن یزد، اه دانش ریاض علوم
و یزد استان فناوری و علم پارک و اسالم جهان علوم استنادی اه پای
که عزیزان کلیه و معنوی) و (مادی حمایت کننده سازمان های سایر
سپاس گزاری و قدردان نموده اند، یاری کنفرانس این برگزاری در را ما

 نماییم.

یزد اه دانش ∗

نظریه دوساالنه بین الملل همایش پنجمین
5BIGTC 2019 گروه ها

همایش) علم (دبیر عرفانیان∗ احمد

5BIGTC گروه ها نظریه دوساالنه بین الملل همایش پنجمین
(١٣٩٨ تیرماه ١٣ تا ١٠) ٢٠١٩ جوالی چهارم تا اول روزهای در 2019
در گردید. برگزار اندونزی کشور باندونگ شهر ITB اه دانش در
INTAN MUCHTADI پروفسور خانم همایش دبیر افتتاحیه مراسم
از کوتاه کلیپ و گفت مقدم خیر همایش این در شرکت کنندگان به
توضیح به الزم شد. پخش آن ریاض گروه و ITB اه دانش معرف
کشورها از ی در بار ی سال دو هر بین الملل همایش این که است

UTM اه دانش توسط ٢٠١١ سال در همایش اولین م گردد. برگزار
توسط ٢٠١٣ سال در همایش دومین مالزی، کشور جهور شهر در
در همایش سومین ترکیه، کشور استانبول شهر در DOGUS اه دانش
چهارمین و ایران کشور در مشهد فردوس اه دانش توسط ٢٠١۵ سال
کوااللمپور شهر در UTM اه دانش توسط ٢٠١٧ سال در همایش
سخنران ١١ همایش پنجمین در است. شده برگزار مالزی کشور
کشورهای از آنها نفر دو که داشتند حضور مختلف کشورهای از مدعو
مدعو سخنران سه همچنین بودند. کلیدی سخنرانان ترکیه و ا امری
زیر شرح به مدعو سخنرانان اسام داشتند. حضور کشورمان از نیز

م باشند:
Plenary Speakers:

• Prof. Dr. Mark Lewis, Kent State University, USA.

• Prof. Dr. Mahmut Kuzucuoglu, Middle East Techni-

cal University, Turkey.

Invited Speakers:

• Assoc. Prof. Dr. Murray Elder, University of Tech-

nology Sydney, Australia.

• Prof. Dr. Ali Iranmanesh, Tarbiat Modares Univer-

sity, Iran.

• Assoc. Prof. Dr. Kai Meng Tan, National University,

Singapore.
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• Dr. Man Van Minh Nguyen, Mahidol University,

Thailand.

• Prof. Dr. Alireza Abdollahi, University of Isfahan,

Iran.

• Prof. Dr. Nor Haniza Sarmin, Universiti Teknologi

Malaysia.

• Prof. Dr. Mohammad Reza Darafsheh, University of

Tehran, Iran.

• Prof. Dr. Manabu Oura, Kanazawa University, Japan.

• Dr. Fajar Yuliawan, Institut Teknologi Bandung,

Indonesia.

صورت به نیز دقیقه ای ٢٠ سخنران ۴٠ حدود همایش این در
داوری از پس منتخب کامل مقاالت ضمناً شد. ارائه گروه دو در موازی

مجله از ویژه شماره ی در
Southeast Asian Bulletin of Mathematics

همایش ششمین برگزاری ان م مورد در رسید. خواهد چاپ به
نموده اند آمادگ اعالم ایران و ترکیه هند، فیلیپین، کشورهای تاکنون

شد. خواهد اعالم متعاقباً که

فردوس مشهد فردوس اه دانش ∗

و ن هم فضاهای بین الملل کنفرانس و کارگاه
متقارن

کنفرانس) و کارگاه (دبیر ∗ نجف بهزاد

در مهم شاخه های از ی متقارن و ن هم فضاهای مطالعه
برای فراوان کاربردهای وجود دلیل به حاضر حال در که است هندسه
بر است. گرفته قرار دنیا سراسر در بسیاری ران پژوهش توجه مورد آن
امیرکبیر صنعت اه دانش کامپیوتر علوم و ریاض ده دانش اساس این
کارگاه برگزاری به اقدام جاری سال ماه مرداد دوازدهم تا هشتم از

دو آن در که کرد متقارن و ن هم فضاهای بین الملل کنفرانس و
از ی ن، پ نرمال و نانکای اه دانش از برجسته ریاض دانان از تن
هندوستان برجسته ریاض دانان از ی و ا آمری مقیم ایران ان نخب
شد برگزار ساعت نیم و ی جلسۀ نه کارگاه، بخش در داشتند. حضور
محققین توسط ساعت ی سخنران هشت کنفرانس، روز دو در و
دستاوردهای آخرین آنها در و گردید برگزار خارج و ایران برجسته
نفر هفتاد علم رویداد این در گرفت. قرار بحث مورد و ارائه حوزه این
شرکت ایران اه های دانش اساتید و تکمیل تحصیالت دانشجویان از

داشتند.
علوم و ریاض ده دانش در ١٣٩۶ سال در کنفرانس و کارگاه این
برگزار موفقیت با آن دوره اولین و تأسیس امیرکبیر اه دانش کامپیوتر
اه دانش همین در ١٣٩٨ سال ماه مرداد در نیز آن دوره دومین شد.
وزارت و ریاض انجمن اه، دانش حمایت با امیدواریم گردید. برگزار

علم پایدار جریان ی به تبدیل رویداد این فناوری، و تحقیقات علوم
کند. پیدا سرایت جامعه کل به آن ثمرات و گردد

سایت از م توان را سخنران ها تصویری فایل های است ذکر شایان
نمود: دریافت زیر آدرس به آپارات

https://www.aparat.com/aut_homogenous_workshop/

aut_homogenous_workshop

امیرکبیر صنعت اه دانش ∗

https://www.aparat.com/aut_homogenous_workshop /aut_homogenous_workshop
https://www.aparat.com/aut_homogenous_workshop /aut_homogenous_workshop
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ایران ریاض آموزش کنفرانس هفدهمین
کنفرانس) راهبردی (دبیر پاشایی∗ فیروز

پرورش و آموزش کل اداره اری هم با متعال، خدای یاری به
معلمان ‐آموزش علم انجمن های اتحادیه ، شرق آذربایجان استان
مساعدت و ان مل شهرستان ریاضیات خانه و ایران ریاض
ایران، ریاضیات خانه های شورای تبریز، اه دانش علوم، فرهنگستان

ریاض معلمان انجمن ایران، آمار انجمن و ایران ریاض انجمن
جهان علوم استنادی اه پای معنوی حمایت و شرق آذربایجان استان
از ریاض آموزش و ریاض استادان مشفقانه اری هم و اسالم
شمال غرب اه های دانش استادان به ویژه کشور، سراسر اه های دانش
٢۶ روزهای ط ایران ریاض آموزش کنفرانس هفدهمین کشور
اذعان (به عال سط در تبریز اه دانش در ١٣٩٨ مرداد ٢٨ ال
گردید. برگزار ( کیف ناظران و شرکت کنندگان اتفاق به قریب اکثر
ارائه مدعو، سخنرانان سوتان، پیش از توجه قابل جم حضور
کشور از خارج مدعو نفر ی و متعدد آموزش کارگاه های و نشست ها
ردیچ م دکتر آقایان: بود. سمینار این بارز ویژگ های از ی
سیدمنصور دکتر و علوم فرهنگستان ریاض بخش رئیس تومانیان
استاد بابلیان اسمعیل دکتر ایران، ریاض انجمن رئیس واعظ پور
یعقوب محمد دکتر میرنیا، میرکمال دکتر ، خوارزم اه دانش فرهیخته
استادان از سیفلو حسین دکتر و پوررضا ابراهیم دکتر ، رحیم اردبیل
رئیس محترم مشاور بختیاری ابوالفضل دکتر تبریز، اه دانش فرهیخته
وزارت سرپرست مشاور عبدی سیدنعمت آقای و فرهنگیان اه دانش
مهمانان از لبنان کشور از نورالشریف دکتر خانم و پرورش و آموزش
محترم معاونت و محترم مدیرکل حضور بودند. کنفرانس ویژه

شرق آذربایجان استان پرورش و آموزش کل اداره متوسطه آموزش
محترم اعضای ، اکرم عاشور دکتر و پاشایی جعفر دکتر آقایان
اعضای ایران، ریاض معلمان آموزش ‐ علم انجمن های اتحادیه

علم شخصیت های و کنفرانس اجرایی و علم کمیته های محترم
اه دانش علم هیئت عضو گویا زهرا دکتر خانم استان، فرهنگ و

ریاض انجمن نمایندگان حجت غالمرضا دکتر آقای و بهشت شهید
کشور غرب شمال اه های دانش محترم نمایندگان کنفرانس، در ایران
حقیقت دوست قربانعل دکتر تبریز، اه دانش ریاض استادان جمله از
اه دانش استاد زمان یوسف دکتر و مدن شهید اه دانش دانشیار
خانه های شورای محترم نماینده فرهنگ سیروس آقای تبریز، سهند
استان ها اکثر ریاضیات خانه های محترم نمایندگان ایران، ریاضیات
استان های و همدان یزد، خراسان ها، البرز، کرمان، اصفهان، جمله از
معلمان ‐آموزش علم انجمن های محترم نمایندگان غرب، شمال
اکثر آموزش گروه های محترم سرگروه های و استان ها اکثر ریاض

بود. کنفرانس خاص وه ش و اهمیت نشانگر کنفرانس در استان ها
ذیل بخش های حاوی کنفرانس ساختار شده، اعالم برنامه مطابق

بود:
، عموم سخنران های بخش •

پوستر)، و (سخنران مقاالت سمیناری بخش •
، علم نشست های بخش •

، آموزش کارگاه های بخش •
، اه نمایش بخش •

. ‐تفریح علم اردوهای بخش •

: عموم سخنران های بخش
استان) پرورش و آموزش کل (مدیر پاشایی جعفر دکتر . ١

‐ علم انجمن های اتحادیه رئیس (نایب خانپور ول اله دکتر . ٢
ایران) ریاض معلمان آموزش

کنفرانس) راهبردی (دبیر پاشایی فیروز دکتر . ٣
علوم فرهنگستان ریاض بخش (رئیس تومانیان ردیچ م دکتر . ۴

ایران)، اسالم جمهوری
ایران) ریاض انجمن (رئیس واعظ  پور سیدمنصور دکتر . ۵

،( خوارزم اه دانش فرهیخته (استاد بابلیان اسمعیل دکتر . ۶
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در فرهنگیان اه دانش محترم (نماینده بختیاری ابوالفضل دکتر . ٧
کنفرانس)،

شهید اه دانش علم هیئت (عضو رفیع پور ابوالفضل دکتر . ٨
کرمان)، باهنر

لبنان)، کشور از ریاض آموزش (استاد الشریف نور دکتر . ٩
تهران)، پرورش و (آموزش عالمیان دکتر . ١٠

مدن شهید اه دانش (استاد جهانشاه محمد دکتر . ١١
آذربایجان)،

پرورش)، و آموزش فرهیخته (معلم نصیری آقای . ١٢
آموزش کل اداره متوسطه آموزش (معاون اکرم عاشور دکتر . ١٣

استان). پرورش و

سمیناری بخش
(سخنران شفاه به صورت مقاله ١٢٠ تعداد سمیناری، بخش در

گردید. ارائه علم پوستر به صورت مقاله ١۴٠ تعداد و ( تخصص

علم نشست های بخش
ذیل شرح به که شد برگزار علم نشست ١٠ تعداد بخش این در

هستند:
حسین پروفسور آن کاربردهای و ریاض در مدل سازی . ١
ابوالفضل دکتر تبریز‐ اه دانش کاربردی ریاض استاد خیری
‐ کرمان باهنر شهید اه دانش ریاض آموزش دانشیار رفیع پور
مهرگان مهندس تبریز‐ اه دانش استادیار بهمرام افشین دکتر

، آموزش ابزارهای طراح و مبتکر شمسایی
دیجیتال عصر در معلم فن آورانه پداگوژی محتوایی دانش . ٢
‐ همدان سینای بوعل اه دانش دانشیار سراج فرهاد دکتر
فرهنگیان اه دانش علم هیئت عضو نبوی سیدصادق دکتر

آموزش گروه های و تکنولوژی اداره معاون ایرج خانم ‐
استان، متوسطه

ریاض رشته به دانش آموزان هدایت در ارها راه و چالش ها . ٣
پرورش و آموزش متوسطه آموزش معاون اکرم عاشور دکتر
سیدنعمت و خانپور ول اله رزم اصل، رحمان آقایان: استان‐
معلمان ‐آموزش علم انجمن های اتحادیه اعضای عبدی

ایران ریاض

ردیچ م دکتر فرصت ها و چالش ها مدرسه ای، هندسه . ۴
دکتر ‐ علوم فرهنگستان ریاض بخش رئیس تومانیان

قربانعل دکتر ‐ تبریز اه دانش فرهیخته استاد پوررضا ابراهیم
فغفوری مرتض دکتر تبریز‐ اه دانش دانشیار حقیقت دوست

تبریز، اه دانش استادیار
استاد رنجبری اصغر دکتر ریاض آموزش در تابع تفکر . ۵
آزاد اه دانش استادیار اصغری نسیم دکتر تبریز‐ اه دانش
دکتری دانشجوی افخم ربابه خانم – غرب تهران اسالم

، ریاض آموزش
بابلیان اسمعیل دکتر ریاض آموزش و ریاضیات خانه های . ۶
خانه مدیر پاشایی فیروز دکتر کرج، ریاضیات خانه مدیر
اتحادیه عضو عبدی سیدنعمت آقای ان، مل ریاضیات

فرهنگ سیروس آقای و ایران ریاض معلمان انجمن های
ایران، ریاضیات خانه های شورای نماینده

حقائ خانم فرصت ها و چالش ها ، ابتدائ ریاض آموزش . ٧
‐ استان پرورش و آموزش کل اداره ابتدایی آموزش معاون
فرهنگیان‐ اه دانش علم هیئت عضو عبادی موس دکتر
دوره ریاض مپ؛ «اس کتاب مترجم حق وردی مجید دکتر
سابق عضو عالمیان وحید دکتر ‐ علم هیئت عضو و « ابتدائ

، درس کتب تألیف دفتر
دکتر ریاض معلمان حرفه ای رشد و توسعه در جدید رد روی . ٨
ر پژوهش و اه دانش علم هیئت عضو بختیاری ابوالفضل
عضو کاشف حمیدرضا دکتر ‐ درس پژوه و اقدام پژوه

ریاض آموزش ر پژوهش و فرهنگیان اه دانش علم هیئت
مالزی، تکنولوژی اه دانش از فارغ التحصیل و

ریاض آموزش در گسسته ریاضیات و محاسبات تفکر . ٩
خانم ‐ حجت غالمرضا پروفسور ‐ بابلیان اسمعیل پروفسور
آموزش دکتری دانشجوی و ریاض دبیر عبدالمل مریم
دکتری دانشجوی و ریاض دبیر فروزانفر فرزانه خانم ‐ ریاض

عددی، آنالیز
دکتر ایران مل درس برنامه منظر از ریاض درس کتب . ١٠
و رجایی شهید اه دانش علم هیئت عضو ریحان ابراهیم
گروه عضو اصالن نرگس خانم تألیف‐ دفتر سابق عضو
استان‐ ریاض گروه عضو صباغ کاظم آقای استان‐ ریاض

تألیف. دفتر ریاض گروه عضو ایزدی مهدی آقای
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آموزش کارگاه های بخش
شد: ارائه زیر شرح به آموزش کارگاه ١٠ تعداد ، کارگاه بخش در

٣ الین استوری با ترونی ال محتوای تولید و آزمون سازی . ١
،( طهماس فرشته و مل (شیما

ناصری)، فاطمه ‐ شاول (کوثر زیپرشین و التکس ترفند های . ٢

– خدایی (صبا MATLAB نرم افزار با پویا مدرسه ای ریاضیات . ٣
،( صائم فاطمه

خانه تیم و مشهودی شاهد (دکتر تا و کاغذ با مدرسه ای هندسه . ۴
کرج)، ریاضیات

الهه عبادی‐ موس (دکتر جئوجبرا با پویا مدرسه ای هندسه . ۵
آروین)، بهرام امیری‐

عل ‐ بدری (رحمان ریاض در یادگیری واحد طراح . ۶
،( ملخاص

داوودی)، (دکتر ریاض آموزش در حساب ماشین کاربرد . ٧

(شراره دبستان و دبستان پیش در ریاض تفکر توسعه کارگاه . ٨
اصفهان)، ریاضیات خانه تیم دستجردی‐ تق

Efofex FX Draw ال اش و نمودار رسم نرم افزار با آشنایی . ٩
فنودی)، معصومه – نبهان (لیال

ریاض محتوای تولید در JoApp تعامل نرم افزار با آشنایی . ١٠
پور). حمزه (فرزاد

اه نمایش بخش
گرفت. قرار عالقه مندان بازدید مورد غرفه ٧ تعداد بخش این در

بازدیدها بخش
برگزار عالقه مندان بازدید برای متوال عصر سه در بزرگ اردوی سه
بازدید اردوی بودند. کرده شرکت نفر ٣٠٠ بر بال اردو هر در که شد
‐بازدید گول ائل تفریح منطقه از بازدید ‐ عینال تاریخ منطقه از

کندوان. تفریح منطقه از

مراغه اه دانش ∗
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ریاض مسابقه سومین و چهل گزارش
کشور دانشجویی

( علم کمیته (رئیس ∗ قیراط مجتبی

١٢ روز صبح کشور دانشجویی ریاض مسابقه سومین و چهل
ول عصر اه دانش در تیم ٣۶ قالب در نفر ١۵٧ شرکت با شهریور
چهار ط مسابقه علم کمیته آن از پیش شد. آغاز ( (ع رفسنجان
کرده تهیه ابتکاری و آنالیز جبر، رشتۀ سه در را سؤال ٢۴ جلسه،
توسط سؤال) ۶ روز (هر سؤال ١٢ نهایتاً مسابقه روز دو ط تا بود
دوره این سؤاالت عنوان به کننده، شرکت تیم های سرپرست های
مطابق جلسات این از پیش گیرند. قرار استفاده مورد مسابقات از
کشور اه های دانش ریاض گروه های به فراخوان هایی ساله، هر روال
شده دعوت علم هیأت محترم اعضای از سؤال طرح برای و ارسال
فراخوان نوع این به پاس در مشارکت میزان سال هر متأسفانه بود.

علم کمیته اعضای توسط سؤاالت اعظم قسمت و است اندک
حد تا که است این علم کمیته سیاست م شوند. ساخته و ایده سازی
قضیه ای یا تمرین یا دارند تکراری ایدۀ که سؤاالت انتخاب از ن مم
که است این بر ترجیح و کند پرهیز م باشند موجود کتاب های از
خودشان پژوهش کارهای از برگرفته نهایتاً یا افراد طرح یا سؤاالت
سؤال ۴ فقط امسال مالک ها این گرفتن نظر در با باشند. ران دی یا
قرار پذیرش مورد علم کمیته از خارج اعضای توسط سؤال) ٢۴ (از
تیم ها سرپرستان توسط آن ها تای سه مسابقه روز دو در که گرفت
در مسابقه) اول روز در ۵ شماره (سؤال سؤال ی فقط و گردید حذف
مهدی دکتر سؤاالت این طراح گرفت. قرار برگزیده سؤاالت میان
ایشان از است الزم که بود رفسنجان ول عصر اه دانش از کرم
اعضای از م دانم الزم همچنین کنم. ر تش اری هم این بابت

را سؤاالت اعظم قسمت طرح مسئولیت که مسابقات علم کمیته
کاکاوندی، احمدی بیژن دکتر: آقایان نمایم: ر تش داشتند عهده بر

علیشاه میثم دربیدی، حمیدرضا ودادی، محمدرضا ، صلوات عرفان
صمدی. عین اله زاده مصطف و

عنوان با علیشاه کسری دکتر سخنران به اول روز عصر
مورد که داشت اختصاص ریاضیات» در ساختار و «تصادف

بررس به مسابقه سوم روز گرفت. قرار شرکت کنندگان استقبال
داشت. اختصاص احتمال اعتراض های و برگه ها بازبین تقاضاهای
١٢ کدام هر که بودند نفر ١۵٧ مسابقات از دوره این شرکت کنندگان
روز دو ط را سؤال ١٨٨۴ تصحیح، تیم یعن دادند، پاس را سؤال
تقاضای ١٣٨ فقط اعتراض ها به رسیدگ زمان در نمود. تصحیح
نمره تغییر به منجر مورد ٢٣ فقط میان این از و شد داده بازبین
این تصحیح کمیته اعضای باالی دقت دهندۀ نشان این که گردید
ر تش صمیمانه عزیزان این از است الزم م باشد. مسابقات از دوره
يمه ح دكتر خانم ها: از: بودند عبارت تصحیح کمیته اعضای نمایم.
کشتکار زهرا دکتر خسروی، مریم دکتر گلبهاران، آذين دکتر ماهيار،
رضا دکتر مؤمنایی، حسین دکتر ، موس ایرد نژاد محرم دکتر آقایان و
میرزایی، کیوان ، كرم مهدی دکتر آشناب، محمد دکتر ، شان كه

اوحدی. محمد امیر و سهیل عرفان
هر رویه مطابق نمرات، نهایی ثبت و برگه ها بازبین پایان از پس
انجمن رئیس و علم کمیته اعضای بنده، حضور با جلسه ای سال،
تعیین جهت پور واعظ منصور سید دکتر آقای جناب ایران ریاض

نزدی دلیل به گردید. یل تش جوایز و مدال ها توزیع ونگ چ
توافق مورد نتیجه حصول تا امسال جلسه ر دی ی به نمرات از بعض
تا جلسه این نتیجۀ انجامید. طول به ساعت چهار از بیش اعضاء، همۀ
سخنران آخرین عنوان به و ماند باق محرمانه اختتامیه مراسم پایان
آزمون، برگزاری ونگ چ از گزارش ارائه ضمن اختتامیه، مراسم
بنده توسط برنز و نقره طال، مدال های برندگان و منتخب تیم های
پیشرفت لوح برنده عنوان به قم اه دانش همچنین شدند. اعالم
شدند. افتخار دیپلم دریافت به موفق هم نفر ١٧ و شد معرف مستمر
:دکتر آقایان از بودند عبارت ترتیب به اختتامیه جلسه سخنرانان ر دی
مجید دکتر رفسنجان)، ولیعصر اه دانش (رئیس ری عس رنجبر حسن

عل محمد دکتر رفسنجان)، شهرستان (فرماندار هرندی فصیح
واعظ منصور سید دکتر کرمان)، استانداری اقتصادی (معاون دهقان
محمدی انارک احمد مهندس ایران)، ریاض انجمن (رئیس پور

.( اسالم شورای مجلس در انار و رفسنجان مردم (نماینده
از پس دانشجویی ریاض مسابقات دورۀ سومین و چهل نهایتاً
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پایان به یادگاری عکس های ثبت و جوایز اهدای و برندگان اعالم
رفسنجان ول عصر اه دانش رئیسه هیأت از است الزم همین جا رسید.
معاون صفاپور احمد دکتر آقای و ول عصر اه دانش رئیس خصوصا
دکتر آقای همچنین و ول عصر اه دانش منابع و مدیریت توسعه
چه هر برای را خود تالش نهایت که مسابقات اجرایی دبیر ساحل
همچنین کنم. ر تش دادند انجام مسابقات از دوره این برگزاری بهتر
بیات مولود صمدیان، فریده خانم ها ریاض انجمن کارشناسان از

مدیریت ، پاس ها سؤال ها، تایپ مسئولیت که بختیاری سمانه و
رنجبر نوشین خانم و داشتند عهده بر را نمرات ثبت و مسابقه تارنمای

رم. متش دادند، انجام را مسابقات مخصوص نرم افزار پشتیبان که
سؤاالت دشواری) (یا سادگ مورد در قضاوت مالک های از ی
در گرفته اند. صفر) (یا بیست نمرۀ که باشد افرادی تعداد شاید آزمون
بیست نمرۀ سؤال آن از که افرادی تعداد سؤال هر برای زیر جدول

است. شده ذکر گرفته اند

سؤال شماره ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢
کننده شرکت ١۵٧ بین در بیست نمره های تعداد ۶ ٩ ٩ ١ ٢ ١ ٣۵ ۵٨ ٢٢ ١ ٠ ٠

مسابقه سومین و چهل سؤاالت

برای کنید ثابت .f(x) = ax+ b

cx+ d
و a, b, c, d > ٠ کنید فرض .١

است. را هم
{
f٢n(x)

}∞

n=١ دنباله ،x مثبت حقیق عدد هر
است.) خودش با f تابع ترکیب بار m ،fm از (منظور

f ◦ g و بوده پیوسته دو هر f, g : R → R تابع دو کنید فرض .٢
(تابع هستند. دوسویی g و f تابع دو هر کنید ثابت باشد. دوسویی

باشد.) پوشا و ی به ی که است تابع دوسویی،
آن در ٢ که طوری به باشد دار ی حلقه ی R کنید فرض .٣
در وارون پذیر عنصر هر با x اگر .x ∈ R و نیست صفر مقسوم علیه
م شود. جابجا نیز خودتوان عنصر هر با x کنید ثابت شود، جابجا R

و r > ٠ هر برای باشد. متری فضای ی (X, d) کنید فرض .۴
کنید تعریف x ∈ X

Br(x) =
{
y ∈ X|d(x, y) < r

}
Cr(x) =

{
y ∈ X|d(x, y) ≤ r

}
حداکثر ازای به آنگاه Xباشد از نقطه ای x٠ و Xفشرده اگر کنید ثابت

.Br(x٠) ̸= Cr(x٠) داریم r مقدار شمارا
به باشد تابع ی T : X → X و مجموعه ی X کنید فرض .۵
کنید ثابت است. شمارا A ⊆ X هر ازای به A\T (A) که طوری

است. شمارا {x ∈ X|T (x) ̸= x}

آن در b و a هر برای که طوری به باشد گروه ی G کنید فرض .۶
.< a > ∩ < bab−١ > = < a > یا < a > ∩ < bab−١ > = {e}

هم با که باشند G از نابدیه عنصر دو y و x کنید فرض همچنین
باشد، نرمال G در < x > اگر .(o(x), o(y)) = ١ و م شوند جابجا

است. نرمال G در < y > کنید ثابت

شمارا تعداد دارای حداکثر که بزنید مثال متری فضای ی .٧
داشته بسته زیرمجموعۀ ناشمارا تعداد ول بوده فشرده زیرمجموعۀ

باشد.

x همچنین است. همان عضو با نیم گروه S کنید فرض .٨
نیز x کنید ثابت است. وارون پذیر x٢ که م باشد S از عضوی

است. وارون پذیر

دارد. متمایز اول عامل سه حداقل ٢١٣٩٨
+ ١ عدد کنید ثابت .٩

A,B ∈ و باشد صفر مشخصه با میدان ی F کنید فرض .١٠
باشد، پوچتوان B و A خط ترکیب هر اگر کنید ثابت .Mn(F )

.tr(AkB) = ٠ ،k ≥ ١ هر برای آنگاه

ثابت .diamf(S١) ≤ ١ و تحلیل f : C → C کنید فرض .١١
که جایی ،diam(f(Sr)) ≤ r داریم r ∈ (٠, ١) هر برای کنید

است. A مجموعه قطر diam(A) و Sr = {z ∈ C | |z| = r}

زیرمجموعه های از F٢ و F١ ناته و مجزا خانواده دو .١٢
i ∈ {١, ٢} هر برای به طوری که یرید ب درنظر را {١, ٢, . . . , n}
n ،. . . ،٢ ،١ که دهید نشان .A ∩ B ̸= ∅ داریم A,B ∈ Fi هر و
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هر که کرد رنگ گونه ای به آبی و قرمز سفید، رنگ سه با م توان را
دارد. رنگ دو حداقل سه، حداقل اندازه با F١ ∪ F٢ از عضو

مسابقه سومین و چهل نشده انتخاب سؤاالت

داریم x, y, z هر برای که است مفروض f : R → R تابع .١

y + f(z) + f(x+ f(z) + f(x+ f(y))) = ٠.

.f(x) = −x داریم x هر برای کنید ثابت

که بیابید را f : [٠, ١] → [٠, ١] مشتق پذیر تابع های تمام .٢
.f ◦ f = f

ایده آل متناه تعداد با جابجایی و دار ی حلقه ی R کنید فرض .٣
است. متناه R خودتوان عناصر تعداد کنید ثابت باشد. ماکسیمال

که طوری به است پیوسته تابع ی f : [٠, ١] → R کنید فرض .۴
.f(x) > ٠ ،x ∈ (٠, ١) هر برای و f(٠) = ٠ = f(١)

آن رأس هر که دارد وجود مثبت) ضل (با مربع کنید ثابت الف)
دارد. قرار xها محور یا f نمودار روی

ی رأس های شامل xها محور و f نمودار که دارد لزوم آیا ب)
باشند؟ منتظم ضلع پن

x٠, y٠, x١, y١, . . . , xn, yn = x٠ نقطه ٢n+ ١ واحد کره روی .۵
کنید ثابت است. ٢ − ϵ حداقل متوال تای دو هر فاصله که داریم

.٢n+ ١ > ١√
ϵ

خودتوان عضو دو هر حاصلضرب و دار ی حلقه ی R کنید فرض .۶
مرکز در R خودتوان عناصر همه کنید ثابت باشد. خودتوان عضو ی

دارند. قرار آن

وجود ال چ زیرمجموعه سه دقیقا با متری فضای ی کنید ثابت .٧
ندارد.

١ رقم سه حداقل دارای که داریم طبیع عدد ی کنید فرض .٨
عدد این ارقام از شت جای ی کنید ثابت است. ٩ رقم دو حداقل و

است. پذیر بخش ٧ بر حاصل عدد که دارد وجود

.W = {X ∈ Mn(R)|AXاست {قطری ،A ∈ Mn(R) کنید فرض .٩
مستقل A سطر n − ١ هر اگر تنها و اگر dimRW = n کنید ثابت

باشند. خط

{٠, ١, . . . , n− ١} اعداد م توان آیا ،n طبیع عدد ی برای .١٠
متوال عدد سه هر ازای به که داد قرار دایره ی روی نحوی به را

. ٣j n≡ i+ k باشیم: داشته دایره دور ترتیب) همین (با i, j.k
تعریف زیر صورت به را ∗ عمل طبیع اعداد مجموعه روی .١١

است. پذیر شرکت عمل این کنید ثابت م کنیم.

x ∗ y = x١٠[[logy
١+[[١٠ + y

است.) x صحیح جزء [[x]] از (منظور
و f(٠) = ٠ که بیابید را f : C → C تحلیل های تابع تمام .١٢
خط پاره انتهای دو از ی در را خود ماکزیمم خط، پاره هر روی |f |

کند. اتخاذ

تیم نتایج

شریف صنعت اه دانش . ١
تهران اه دانش . ٢

امیرکبیر صنعت اه دانش . ٣
خوارزم اه دانش . ۴

طوس نصیر خواجه اه دانش . ۵
بهشت شهید اه دانش . ۶

شیراز اه دانش . ٧
شاهد اه دانش . ٨

صنعت و علم اه دانش . ٩
مشهد فردوس اه دانش . ١٠

گیالن اه دانش . ١١
قم اه دانش . ١٢

کرمانشاه رازی اه دانش . ١٣

فارس خلیج اه دانش . ١۴
کاشان اه دانش . ١۵

اراک اه دانش . ١۶
یاسوج اه دانش . ١٧

مازندران علم وفناوری اه دانش . ١٨
نیشابور اه دانش . ١٩

مازندران اه دانش . ٢٠
زنجان اه دانش . ٢١

تربیت دبیرشهیدرجائ اه دانش . ٢٢
امام خمین بین الملل اه دانش . ٢٣

همدان سینای بوعل اه دانش . ٢۴
بناب اه دانش . ٢۵

صنعت زنجان، پایه علوم تکمیل تحصیالت اه های: دانش ضمناً
( ول عصر(ع اه دانش قوچان، صنعت شهرکرد، بابل، نوشیروان
کرده شرکت دانشجو نفر ۵ از کمتر تعداد با خوانسار و تبریز رفسنجان،

نیامده اند. حساب به تیم رده بندی در و بودند
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انفرادی نتایج
طال شریف صنعت اه دانش دایی نبی عل . ١
طال شریف صنعت اه دانش بیدک زارع مجتبی . ٢
طال تهران اه دانش ناصریان سینا . ٣
نقره تهران اه دانش بازیان فرزاد . ۴
نقره شریف صنعت اه دانش سجادی سادات فاطمه . ۵
نقره شریف صنعت اه دانش امینیان رضا محمد . ۶
نقره خوارزم اه دانش فوقان بیژن . ٧
نقره امیرکبیر صنعت اه دانش خزائ احمدرضا . ٨
نقره شریف صنعت اه دانش پور فت امین . ٩
برنز امیرکبیر صنعت اه دانش مسائل علیرضا . ١٠
برنز ایران صنعت و علم اه دانش محمودیان سهند . ١١

برنز اصفهان صنعت اه دانش سمنان پردیس . ١٢
برنز امیرکبیر صنعت اه دانش کریم خدائیان امیر . ١٣
برنز تهران اه دانش میرزایی سینا . ١۴
برنز نصیرالدین خواجه صنعت اه دانش

طوس
مصطف بن حسین محمد . ١۵

برنز امیرکبیر صنعت اه دانش حالجیان سامان . ١۶
برنز تهران اه دانش الماس امین . ١۶
برنز تبریز اه دانش کمانه محمد سید . ١٧
برنز قم اه دانش شمسایی جواد محمد . ١٨
برنز شاهد اه دانش زمان عل . ١٩
برنز بهشت شهید اه دانش بنایی آرین . ١٩

یاسوج اه دانش ∗

مسابقه سومین و چهل از کوتاه گزارش
کشور دانشجویی ریاض

( طوس نصیرالدین خواجه اه دانش تیم (سرپرست مل فرشته

ولیعصر بزرگ اه دانش در ریاض مسابقه سومین و چهل
شور همیشه مثل شد. برگزار اه دانش شش و س حضور با رفسنجان

بود. مشهود سرپرستان حت و دانشجویان میان در هیجان و
سرپرستان مسابقه، برگزاری روز اولین در معمول، روال طبق
م پردازند. روز آن سؤال های انتخاب به صبح ۵:٣٠ ساعت تیم ها
موبایل های که بود این داد رخ مسابقات از دوره این در که خوبی اتفاق
چنین البته که نشدند، ضبط جلسه این به ورود هنگام سرپرستان
که اتفاق این و بود، داده رخ نیز گذشته سال های در به ندرت اتفاق
در و خور در است کاری تیم هاست، سرپرستان به اعتماد دهنده نشان

. علم هیات اعضای شأن
از و زده بهت دانشجویان از بسیاری اول روز امتحان پایان در
بود این  اول روز امتحان در جالب نکته بودند. شاک امتحان سخت
ابتکاری، سؤاالت از ساده سط سؤال بودند توانسته نفر دو فقط که،
امتحان پایان در البته کنند. حل کامل به طور را بود، سؤال اولین که
برای که ری دی خوب اتفاق شد. بهتر بچه ها حال اندازه ای تا دوم روز
رئیس پور، واعظ دکتر آقای توسط که بود خبری خورد رقم مسابقه این
آن و شد اعالم مسابقه این اختتامیه جلسه در ریاض انجمن محترم

معرف ان نخب بنیاد به بعد به این از مسابقات این مدال آوران این که
صاحب آن که حسب بر ٢٠ و ٣٠ ،۵٠ امتیازهای آنها به و شد خواهند
باألخره و گرفت، خواهد تعلق باشند شده برنز یا و نقره طال، مدال
در و گذاشت هم ریاض انجمن بر را سوءاش آثار تحریم ها این که

ریاض انجمن که م رسد به نظر مدال کم تعداد توزیع با دوره این
ندارد. خوبی مال اوضاع




