
  روزه علوم كامپيوتر اصفهانسه مدرسه تابستاني گزارش برگزاري 

  ، خانه رياضيات اصفهان1391شهريور  18-20

  

دانشگاه در خانه رياضيات اصفهان با همكاري آزمايشگاه الگوريتم  91شهريورماه  20الي  18روزه علوم كامپيوتر اصفهان از سه مدرسه تابستاني 
و صنعتي شريف به منظور معرفي بخشي از علوم كامپيوتر به زباني ساده و در قالب بازي هاي آموزشي با پرهيز از پرداختن به جزييات تكنيكي 

  .محاسباتي جهت آموزش دانش آموزان قبول شده سالهاي اول و دوم دبيرستان برگزار شد 

نفر دانش آموز  58نفر دانش آموز پسر و تعداد  55ين شده از طرف دانش آموزان روبرو شد تعداد در اين مدرسه كه با استقبال بيش از ظرفيت تعي
  نفر ثبت نام نمودند .  113دختر و جمعا 

ق اتوماسيون اداره كل از طريق لينك ثبت نام طراحي شده روي سايت خانه رياضيات و اطالع رساني از طريثبت نام در مدرسه به صورت اينترنتي 
  رش  و همچنين با چاپ و پخش پوستر مخصوص مدرسه انجام گرفت .زش و پروآمو

ناحيه و منطقه به شرح زير ناحيه آموزش و پرورش شهرستان اصفهان و منطقه زرين شهر گردهم آمده كه تعداد آنها از هر  6شركت كنندگان از 
  تشكيل شده بود :

  نفر 35تعداد  : 3نفر                        ناحيه  17عداد :  2نفر                                         ناحيه  10تعداد  :1ناحيه 

  نفر2تعداد  : 6نفر                           ناحيه  21تداد :  5نفر                                          ناحيه  6تعداد :  4ناحيه

  نفر 22تعداد  : نطقه زرين شهرو م

  ب توجه مي نمود .سافت جلبعد مآمار شركت كنندگان دانش آموزان بعضي از مدارس با توجه به 

 نفر  17تعداد  2دبيرستان فرزانگان امين  -1

 نفر 11دبيرستان شاهد عارف زرين شهر تعداد  -2

 نفر 10دبيرستان بهشت آيين اصفهان تعداد  -3

  نفر 5و دبيرستان فراز هركدام تعداد  دبيرستان افتخار زرين شهر -4

  مدرسه :چكيده 

  .كارگاه آموزشي محتواي علمي مدرسه را پوشش داده بود  هشتسخنراني عمومي و  سه

  " كشف آماري تقلب"سخنراني دكتر كسري عليشاهي عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف تحت عنوان  – 1

  



   "طراحي الگوريتم ها  "دانشگاه صتعتي شريف تحت عنوان  علميت سخنراني دكتر يحيي تابش عضو هيا  -2

  

  "گستره هاي تركيبياتي "ت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان تحت عنوانهيا سخنراني دكتر رامين جوادي عضو -3

  

  شده در مدرسه : برگزاركارگاههاي آموزشي  

اجراي آن بتوان قطعات داده شده اي را سر هم كرد و به عبارتي استفاده : ساده نويسي يك دستورالعمل كه با 2و 1كارگاه هاي الگوريتم  -1
از دستورالعمل هاي ساده و  واضح براي دقيق مشخص كردن راه حل هاي مختلف براي مسائل مختلف در علوم نظري، محتواي علمي 

  اين كارگاه ها را در بر داشته است.

  



  

  
 

يه ماشين ها) مبنايي است نه تنها براي جواب اين سوال كه:  آيا مي توان تمامي مسائل را به : اتوماتا( نظر2و  1كارگاه هاي اتوماتاي  -2
يك روش يكسان بيان كرد و راه حلي كلي براي همه مسائل ارائه  داد؟ بلكه حتي براي ارائه تحليلي بهتر بر طرز فكر بشر به طور كلي 

 تاثير گذار بوده است.

  
  
  



  
 

تلويزيوني مشهور به تازگي در كشور هاي صنعتي باب شده است؛ به اين شرح كه دو نفر سر مقدار قابل توجهي پول بازي  :نظريه بازيها -3
با هم صحبت مي كنند. درانتهاي بازي هر كس مي تواند تصميم بگيرد اين پول را با طرف مقابل به اشتراك بگذارد يا اينكه همه آن را 

ميم به اشتراك بگيرند، به هر كدام مقداري از آن پول مي رسد، اگر هر دو تصميم به برداشتن پول براي خود بر دارد. اگر هر دو نفر تص
براي خود بگيرند، هيچ كس پولي دريافت نمي كند. اگر يك نفر به اشتراك بگذارد و ديگري پول را براي خود بخواهد ، كل پول به نفر 

سوالي است كه نظريه بازي ها طي تحليلي منطقي به  ،چنين بازيهايي گرفته شود اينكه بايد چه كرد تا بهترين تصميم در دوم مي رسد.
 ان جواب مي دهد.

آيا مي دانيد كه پيامك فرستاده شما به كجا مي رود؟ آيا مي دانيد كه آنتن هاي مخابراتي دقيقاً چه كار مي كنند؟ آيا  كارگاه شبكه: -4
ه سعي مي شود تا حدود زيادي به اين سواالت پاسخ داده شده و مفاهيم اساسي شبكه چگونگي كار اينترنت را مي دانيد؟ در كارگاه شبك

 ها و مشكالت و دردسر هاي آنها معرفي شود.

  



  

تري استفاده نكند. چرا كه قل از چند وسيله كامپيواامروزه كمتر كسي وجود دارد كه در طول روز ال :كارگاه سازمان كامپيوتر -5
در كارگاه سازمان كامپيوتر سعي بر اين است كه به  ريزپردازنده ها به جزئي ترين بخش هاي زندگي ما رسوخ كرده اند.گر ها و پردازش

 نها بيان شود.آطور شماتيك و كلي مراحل پردازش دستورات كامپيوتري و نوع 

  

  



 

اجتماع) تشكيل شده است . رئوس شبكه رئوس( اعضاي  شبكه اجتماعي نوعي ساختار اجتماعي است كه از كارگاه شبكه اجتماعي: -6
تبادالت مالي يا ... به يكديگر متصل شده اند يا جدا مانده اند. در كارگاه شبكه  نايي، خويشاوندي، هاي اجتماعي بنا به وابستگي، آش

 اجتماعي بر ضرورت ارتباط فعال اجتماعي و فوايد آن در قالب فعاليت هاي گروهي  تاكيد مي شود.

  

  

  



 

  سنجي:نظر 

در اختتاميه مدرسه، از شركت كنندگان ( دانش آموزان ) در مورد محتواي علمي سخنراني ها و كارگاه ها و همچنين عملكرد كميته هاي 
دارسي در خانه ت داشته و خواستار برگزاري چنين م%  از برگزاري مدرسه رضاي80مد كه بيش از و اجرايي مدرسه نظرسنجي به عمل آ علمي

  صفهان شدند.رياضيات ا

   : كميته علمي

  دبير كميته علمي: حميد رضا پرنيان

محمد بزرگ زاده، رضا بكتاش، اميد تقوي، كوهيار حاجي سليمي، آرش حدادان، سياوش خداداده، نسرين  اعضاي كميته: شهاب ابراهيمي، 
طاهري، صادق عبادي، ساناز راستگو، عباس رزاق پناه، سروش رضايي، اميد رفيعيان، صبا زيادلو، مهسا سياري، پرتو شهوندي، ابوالفضل 

  كاوه فضائلي، فاضله فالح، پوريا كاوياني، نيوشا كريمي، نويد محمودي هاشمي، حميد ملك. عيسي خاني، اوژن غني زاده،آرمان  مي پور،عظي

   كميته اجرايي:

  دبير كميته: حسن نجفي

شاد فالح، احمدي، فريبا چوپاني، مجتبي مجلسي، فريده حسيني، مژگان سعيدي، فر هاعضاي كميته: منيره انصاري پور، علي اسماعيلي، سعيد
  مريم آذريان. امين محمدي،

  



  

  

  



  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 


