
 

   (Tournament of Towns) مسابقه تورنمنت



 ايي آصهَى چيست؟ 

اي اص اسبتيذ سيبضي داًطگبُ  اي ثشاي سلبثت ثيي کطَسّب گشديذُ ثَد، عذُ کِ الوپيبد جْبًي سيبضي ٍسيلِ ثب تَجِ ثِ ايي

گضاساى الوپيبد جْبًي سيبضي ّن ثَدًذ( تصوين ثِ ثشگضاسي هسبثمِ سيبضي ثيي  ّب جضٍ ثٌيبى هسکَ )کِ اکثشيت آى

آهَصاى ضْشّبي هختلف جْبى ثذٍى ّيچ هحذٍديتي ثشاي ضشکت دس ايي آصهَى گشفتٌذ. ايي آصهَى دس دٍ سطح  داًص

ّبي ثشگضيذُ جْت داٍسي ًْبيي ثٌب ثِ  گشدد ٍ ثشگِ هجتذي ٍ پيطشفتِ ثيي افشاد هتمبضي دس ضْش خَدضبى ثشگضاس هي

تين سِ ًفشُ  41ثِ رکش است کِ سْويِ ثشاي اصفْبى  گشدد. الصم سْويِ ّش ضْش، تشجوِ ضذُ ٍ ثِ هسکَ اسسبل هي

گشدد. اص  ّب ديپلوي اعطب هي ّبي اسسبلي دٍثبسُ دس هسکَ تصحيح ضذُ ٍ پس اص همبيسِ ثب سبيشيي ثِ ثشتشيي ثبضذ. ثشگِ هي

ّبي ثشگضيذُ  اص تين ّبي الوپيبد جْبًي است. عالٍُ ثش آى تعذادي الوللي اعتجبس ايي گَاّي تمشيجبً ثشاثش ثب گَاّي ًظش ثيي

 ضًَذ. ثشاي ضشکت دس اسدٍي تبثستبًِ کطَس سٍسيِ دعَت هي

ّبي گشٍّي پس اص گفتگَ ثب آلبي کٌستبًتيٌف )هسئَل هسبثمِ( ٍ جلت  خبًِ سيبضيبت اصفْبى ثب تبکيذ ثش اًجبم فعبليت

ثِ صَست  4881دس سبل  صَست تيوي، خبًِ سيبضيبت اصفْبى سضبيت ايطبى ثشاي ضشکت اصفْبى دس ايي هسبثمِ ثِ

تين دس ايي  811ثيص اص  4884طَس سسوي دس ايي هسبثمِ ضشکت ًوَد. دس سبل  آصهبيطي ، ٍ اص سبل ثعذ ضْش اصفْبى ثِ

 آصهَى ثب ّن ثِ سلبثت پشداختٌذ. 

جِ ثِ ًکتِ يکي اص هعبيت ديگش الوپيبد سيبضي کطَس دٍس ثَدى دثيشاى ٍ ثذًِ آهَصش ٍ پشٍسش اص ايي هسبثمِ است. ثب تَ

فَق هسئَالى خبًِ تصوين گشفتٌذ تب هسبثمِ تَسًوٌت ضْشّب يک هشحلِ همذهبتي تحت عٌَاى هشحلِ اٍل داضتِ ثبضذ. 



ّب ثب ّوکبسي گشٍُ سيبضي  سَاالت هشحلِ اٍل تَسط دثيشاى سيبضي ًَاحي هختلف ضْش اصفْبى طشاحي ٍ ثَسيلِ آى

ضًَذ. ثب تَجِ ثِ  ًبحيِ اًتخبة ثشاي ضشکت دس هشحلِ دٍم ثشگضيذُ هي گشدد. ٍ دس پبيبى دسصذي اص ّش ًبحيِ اجشا هي

کٌٌذگبى هشحلِ اٍل دس توبم  تين( دسصذ اًتخبثي اص ضشکت 451کٌٌذُ دس هشحلِ دٍم )حذٍد  ثبثت ثَدى جوعيت ضشکت

 ّبي هختلف هوکي است هتفبٍت ثبضذ.  ًَاحي يکسبى ٍلي دس سبل

هٌذ  آهَصاى عاللِ اٍل ثب تَجِ ثِ ّذف عوَهي کشدى سيبضي، ثِ هٌظَس ضشکت داًص اي کشدى هسبثمِ هشحلِ سٍيکشد ًبحيِ

 آهَصاى هذاسس خبظ.  سشاسش ضْش دس هشحلِ دٍم است، ًِ فمط داًص

تين ديپلن اص سٍسيِ اسسبل گشديذُ  7دٍسُ ايي آصهَى دس ضْش اصفْبى ثشگضاس ضذُ کِ دس ّش سبل حذالل ثشاي  44تبکٌَى 

آهَصاى  اًذ. کِ دس آًجب ثب داًص ّبيي ًيض هَفك ثِ ضشکت دس اسدٍي تبثستبًِ گشديذُ سبل گزضتِ تين 7دس  است. عالٍُ ثشآى

 اًذ.  سبيش کطَسّب آضٌب ٍ ثِ سلبثت پشداختِ

ّبي اخيش ضْشّبي يضد، کشهبى، ثشٍجي، تجشيض، ًيطبثَس، خويي ٍ ضْشکشد ًيض ثِ جوع ضْشّبي  ضبيبى رکش است دس سبل

اًذ کِ ًطبًذٌّذُ حشکت آهَصضي هَفك خبًِ سيبضيبت اصفْبى دس  س ايي آصهَى کطَس ايشاى اضبفِ ضذُکٌٌذُ د ضشکت

 استمبي سطح داًص عوَهي دس سطح کطَس است. 

اهداف مسابقه: 

 طَس کلي اّذاف اسبسي خبًِ سيبضيبت اصفْبى ثشاي ضشکت دس تَسًوٌت ضْشّب عجبستٌذ اص:  ثِ

 آهَصاى هستعذ سيبضي  جزة ٍ ضٌبسبيي داًص -4

 تشٍيج فشٌّگ حل هسبلِ سيبضي  -2

 آهَصاى ٍ هعلوبى ثب هسبيل اصيل ٍ هفَْهي سيبضي  آضٌبيي داًص -8

 آهَصاى  تشٍيج کبسگشٍّي ثيي داًص -1

 دخبلت دادى هعلوبى دس تْيِ سَال، تصحيح اٍساق ٍ اجشاي هسبثمِ )ثشخالف الوپيبد سيبضي(  -5



 آهَصاى اصفْبى ايجبد سلبثت علوي ثيي داًص -6

 ايجبد سلبثت علوي ثيي ًَاحي هختلف آهَصش ٍ پشٍسش اصفْبى  -7

 ّبي هٌبست  ايجبد سلبثت علوي ثيي هعلوبى ًَاحي هختلف آهَصش ٍ پشٍسش اصفْبى دس طشح سَال -8

 الوللي  آهَصاى اصفْبى دس هجبهع ثيي ضشکت دادى داًص -9

 هحيط علوي اسدٍي تبثستبًِ هسکَ  آهَصاى هستعذ ٍ کبسضٌبسبى خبًِ سيبضيبت ثب آضٌبسبصي داًص -41

آهَصاى دس حل  سَ، ٍ ضْشّبي ديگش دًيب دس صهيٌِ تَاًوٌذي داًص ايجبد سلبثت ثيي ضْشّبي ايشاى اص يک -44

 هسبيل جبلت 

 گستشش سٍاثط علوي ٍ فشٌّگي ايشاى ثب سبيش کطَسّب  -42

 1391گزارش تصویری : تورنمنت 

  

  



  
  

  

  



  

  

  
  
  

 

 

 



 (1389-1391-1391های  گزارش سه ساله مسابقات تورنمنت خانه ریاضیات اصفهان )سال

 سِ سالّای شرکت کٌٌذُ در  تعذاد تین

 

  

 ّای شرکت کٌٌذُ تِ تفکیک جٌسیت  تعذاد تین

 

 

 

 

449

316

637

1

411

211

811

111

511

611

711

 91تورنمنت  90تورنمنت  89تورنمنت 

تعداد تیم های ضرکت کننده در سه سال

1

51

411

451

211

251

811

851

 تیم های دختر تیم های پسر

171

278

157 149

299
338

تعداد تیم های دختر و پسر ضرکت کننده  

 89تورنمنت 

 90تورنمنت 

 91تورنمنت 



 صَرت زیر است: ّای شرکت کٌٌذُ از ّر ًاحیِ در سِ سال هتَالی تِ تعذاد تین


89سال  91سال  94سال 

4ًاحیِ  81 64 151

2ًاحیِ  81 74 119

8ًاحیِ  157 113 149

1ًاحیِ  27 23 151

5ًاحیِ  82 31 49

6ًاحیِ  22 12 19

 

 

 تِ تفکیک جٌسیت گاًِ کٌٌذُ در ًَاحی شش ّای شرکت تعذاد تین

 
پسر

 
دختر





تورنمنت 
89

تورنمنت 
91

تورنمنت 
94

تورنمنت 
89

تورنمنت 
91

تورنمنت 
94

4ناحیه  24 18 414 59 46 19

2ناحیه  84 11 71 51 81 19

8ناحیه  68 18 52 89 61 97

1ناحیه  21 41 15 7 9 416

5ناحیه  48 5 48 61 25 84

6ناحیه  48 7 48 9 5 6
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 6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه 

 تعداد تیم های شرکت کننده در سه سال به تفکیک نواحی شش گانه

 89تورنمنت 

 90تورنمنت 

 91تورنمنت 



 

 

 

 صَرت زیر است: تِّای شرکت کٌٌذُ از ّر ًاحیِ در سِ سال هتَالی تِ تفکیک هذارس  تعذاد تین

ًاحیِ  ًام هذرسِ جٌسیت 89تَرًوٌت  91تَرًوٌت  94تَرًوٌت 

4 اهام صادق پسر 1 84 65

4 پردیس دختر 1 4 1

4 دارالقرآى دختر 46 8 1

4 ًَایی دختر 6 8 45

1

21

11

61

81

411

421

 6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه 

تعداد تیم های ضرکت کننده پسر به تفکیک نواحی ضص گانه

 89تورنمنت 

 90تورنمنت 

 91تورنمنت 

1

21

11

61

81

411

421

 6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه 

تعداد تیم های ضرکت کننده دختر به تفکیک نواحی ضص گانه

 89تورنمنت 

 90تورنمنت 

 91تورنمنت 



4 عوار پسر 1 4 1

4 تْاییشاّذ شیخ پسر 1 41 4

4 ٍاقفیشریف دختر 7 1 2

4 ۲ای شْیذاشُ پسر 1 2 44

4 شیرٍاًی دختر 41 5 21

4 صالحیي پسر 47 2 22

4 صعَد پسر 4 4 4

4 داًشپرتَ دختر 6 1 2

4 فردٍس دختر 1 2 1

4 شاّذ ظَْر دختر 1 1 2

4 هقذاد دختر 1 1 8

4 رٍشٌگر دختر 4 1 1

4 صٌعتیداًشگاُ پسر 8 4 4

4 صٌعتیداًشگاُ دختر 4 1 4

4 داٍرپٌاُ دختر 7 2 4

4 سوا دختر 4 1 8

 جوع  81 61 451

 ًام هذرسِ جٌسیت 89تَرًوٌت  91تَرًوٌت  94تَرًوٌت 

2 آتذار دختر 41 42 45

2 اهیرالوَهٌیي پسر 7 6 2

2 تْشت آئیي دختر 48 9 41

2 خَاجِ ًصیر طَسی دختر 5 2 4

2 اسالم  پسر 1 6 1

2 زًذی زادُ دختر 1 6 4

2 غفاریشاّذ  دختر 6 1 6

2 شْذای ادب پسر 5 2 19

2 شْیذ هفتح  پسر 1 48 44

2 صارهیِ پسر 1 4 4

2 گلستاًیاى دختر 4 4 9

2 ًَرٍزی پسر 1 2 1



2 ّراتی پسر 42 5 5

2 ّذف دختر 8 1 2

2 ًسریي جٌاب دختر 4 1 4

2 سیاهکی دختر 1 1 4

2 ًادریاى پسر 1 1 4

2 شایگاى دختر 4 1 1

2 طَس پسر 8 1 1

2 تْوي 22 دختر 8 1 1

2 شاّذ شیخ تْایی دختر 1 1 8

2 کارٍاى ادب پسر 1 1 4

2 هَلَدکعثِ دختر 2 1 1

 جوع  84 71 449

 ًام هذرسِ جٌسیت 89تَرًوٌت  91تَرًوٌت  94تَرًوٌت 

8 اهام صادق)ج( پسر 15 27 24

8 حضرت زّرا )س( دختر 1 4 8

8 سعذی پسر 1 4 1

8 سویِ دختر 2 2 7

8 سیویي دختر 1 4 1

8 شاّذ صافی پسر 4 4 8

8 شْیذ اشُ ای پسر 46 48 47

8 عذالت داًشگاُ اصفْاى دختر 2 4 1

8 فراز دختر 1 6 5

8 فرزاًگاى اهیي دختر 86 16 51

8 هثتکراى اصفْاى پسر 1 4 1

8 ًیک آٌّگ دختر 1 8 7

8 آزرم دختر 9 1 6

8 آزرهیذخت دختر 1 1 8

8 تاًَ اهیي دختر 1 1 4

8 پَیا پسر 1 1 4

8 خذیجِ کثری دختر 1 1 8



8 شْیذ کاظوی پسر 1 1 8

8 صذر اصفْاًی دختر 1 1 2

8 صفَرا دختر 8 1 8

8 عترت سپاّاى دختر 1 1 4

8 عذل پسر 1 1 2

8 کتیثِ دختر 41 1 8

8 زادُ آهلی عالهِ حسي پسر 1 1 4

8 فرٌّگ دختر 4 1 2

8 اهام اهیرالوَهٌیي پسر 1 1 2

8 الثرز پسر 1 1 2

8 پارسِ ًَ دختر 1 1 4

8 توذى دختر 42 1 1

8 شاّذ ایثارگراى پسر 4 1 1

8 شْیذ تاٌّر دختر 4 1 1

8 دکتر تْشتی پسر 8 1 1

8 شیخ اًصاری پسر 2 1 1

8 شایاى دختر 4 1 1

 جوع  457 418 419

 هذرسِ ًام جٌسیت 89تَرًوٌت  91تَرًوٌت  94تَرًوٌت 

1 تاقراهام هحوذ پسر 8 6 4

1 صارهیِ دختر 1 1 72

1 ٍاثقی پسر 1 1 9

1 تٌی فاطوِ دختر 1 1 9

1 سالهت پسر 1 4 1

1 ادیة پسر 9 1 1

1 11شاّذ  دختر 2 4 7

1 ّاتفشْذای پسر 1 1 5

1 ۲ای شْیذ اشُ پسر 5 7 22

1 هجلسیعالهِ پسر 1 1 1

1 ٍلی عصر دختر 8 1 1



1 فرٌّگ دختر 1 1 4

1 پَرکارداى دختر 1 1 2

1 کاشفی دختر 1 8 41

1 هظْرداًش دختر 1 1 4

1 ثاراهللشاّذ پسر 4 1 1

1 کیخسرٍی دختر 2 1 1

1 رفسٌجاًیّاشوی پسر 2 1 1

 جوع  27 28 454

 ًام هذرسِ جٌسیت 89تَرًوٌت  91تَرًوٌت  94تَرًوٌت 

5 السّرا دختر 2 1 4

5 تاقراهام هحوذ دختر 48 8 8

5 ًَ دُاهیي دختر 4 1 1

5 پسراًِجاهع پسر 2 1 1

5 خرم دختر 4 1 2

5 سادات پسر 6 8 9

5 هْذیشاّذ حضرت دختر 2 1 4

5 شْذای هکِ دختر 4 1 1

5 صالحات دختر 9 1 1

5 طاّرُصذیقِ دختر 2 1 1

5 رضایی پسر 1 1 4

5 ۲اهیي فرزاًگاى دختر 46 22 28

5 فرقذاًی دختر 2 1 4

5 4فیض  پسر 4 1 1

5 لَافاى دختر 4 1 1

5 هکتثی دختر 9 1 1

5 ٍالیت پسر 9 4 2

5 سالهتیاى پسر 1 1 2

5 هطْریشْیذ پسر 1 4 1


جوع  82 81 19


ًام هذرسِ جٌسیت 89تَرًوٌت  91تَرًوٌت  94تَرًوٌت 



6 کثریخذیجِ دختر 1 1 4

6 تاقراهام هحوذ پسر 48 5 8

6 آسیِ دختر 9 5 2

6 آهٌِ دختر 1 1 8

6 طالقاًیًوًَِ پسر 1 2 41


جوع 

22 42 49

 

 

 

 




