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انجمن علمی دانشجویی ریاضیات وکاربردها

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

مسابقه دومینو چیدنی
ضرورت برگزاری و سوابق مسابقه
ایجاد شور و نشاط و انجام کار گروهی و باال رفتن تمرکز دانشجویان و طراحی ایده ها و فکرهای خود با استفاده از قطعات
دومینو .

مالکها و معیارهای داوری و انتخاب برگزیدگان
مالک ها و معیار های داوری  :جدول زیر می باشد :

انتخاب برگزیدگان  :براساس فرم باال داوری می شود و برگزیدگان انتخاب می شوند.
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مراحل ،جدول زمانی و تاریخهای مهم مسابقه
[تاریخ یا بازه زمانی]

[اقدام یا مرحله مسابقه]

[تاریخ یا بازه زمانی]

[اقدام یا مرحله مسابقه]

تاریخ برگزاری

تعداد نفرات (تیمهای) شرکت کننده

تعداد نفرات (تیمهای) برگزیده

7316/02/71

 6تیم

 3تیم

کمیته داوری مسابقه
یوسف گلسنانی

سابقه برگزاری یک دوره مسابقات دومینو

رسول زارع خفری

سابقه برگزاری یک دوره مسابقات دومینو

اقای دهقان

عضو انجمن دومینو شیراز

نجمه شهبازی

دبیر انجمن شهرسازی  ،یکی از طراحان ذبده

برگزیدگان

مقام

جایزه

اول

 200هزارتومان وجه نقد

دوم

750هزار تومان وجه نقد

سوم

700هزار تومان وجه نقد

گروه محمدرسول اهلل ( متشکل از مریم قاسمی سیف
ابادی  ،اکرم افتخاری  ،زهرا حق پرست )
گروه قلم ( متشکل از حسین امیرعضدی و افشین
جاویدی )
گروه کاشت و داشت و برداشت (متشکل از محمد
کلوانی  ،محمدکاظمی نژاد  ،میالد کاظمی )
همکاران اجرائی

محمدرضا محمدی (دبیر انجمن  -مسئول کمیته مالی و اموال )؛ فاطمه باقری (عضو شورای مدیریت انجمن  -مسئول کمیته مستندسازی) ،
مهسا عابدی( عضو شورای مدیریت انجمن  -مسئول کمیته تدراکات )  ،فاطمه پویه (عضو شورای مدیریت انجمن  -مسئول اطالع رسانی و فضای
مجازی )  ،فاطمه صحت (عضو شورای مدیریت انجمن  -مسئول کمیته تبلیغات )  ،حامد جاللی (عضو شورای مدیریت انجمن  -مسئول هماهنگی و
تدارکات )  ،سمبه دهقانی (عضو همکار انجمن -مسئول برگزاری )  ،پریسا شاهدی (عضو همکار انجمن -مسئول برگزاری )  ،نجمه شهبازی(عضو
همکار انجمن -گزارشگر مسابقه )  ،فخریه دیالم ( عضو شورای مدیریت انجمن  -مسئول کمیته تدراکات )
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لینک گزارش اعالن ،برگزاری و  ....مسابقه در فضای مجازی

دانشگاه سلمان فارسی کازرون
@Salmanfarsiuniversity

لینک انعکاس خبری مسابقه در خبرگزاریها و سایتهای خبری
لینک ویدئوهای مسابقه در پایگاه های اینترنتی

گزارش های پیوست
{در این بخش از گزارش ،کلیه مستندات اعم از پوستر یا فراخوان مسابقه ،نمونه فرمهای مسابقه ،مالکها و معیارهای برگزیدگان ،گواهی حضور یا کسب
مقام ،مختصری از مشخصات و رزومه داوران ،گزارش تصویری و دیگر مستندات مرتبط را اضافه کنید}.

بسمه ای تعالی
گزارش کار مسابقه دومینو چیدنی :
انجمن علمی ریاضی با برپایی غرفه ریاضی در تاریخ 59/02/71از ساعت  71:70-8این مسابقه را
به شرح زیر برگزار کرد :
مسابقه دومینو در روز یکشنبه  71اردیبهشت ماه  69از ساعت  8صبح با حرکت سرویس دانشگاه و آوردن
تیم های شرکت کننده به سالن ورزشی اعتمادی کازرون ،آغاز شد .سپس قطعات دومینو بین تیم های
شرکت کننده (با سقف  7011قطعه برای هر تیم) تقسیم شد و تیم اجرایی مسابقات طرح های اولیه هر تیم
را از آن ها تحویل گرفت .کار ساختن طرح ها و چینش قطعات از ساعت  63:1دقیقه آغاز شد.
سه تیم دانش آموزی هم از مدرسه دخترانۀ غیر انتفاعی هانیه (مقطع متوسطۀ دوم) در ساعت  63:9دقیقه
به عنوان میهمان به شرکت کنندگان اضافه شدند و طی یک ساعت طرح های خود را چیدند و مسابقه بین
آن ها برگزار شد .در پایان هم مقرر گردید که هدیه ای به تیم اول تعلق گیرد و در فرصت بعد ،به مدرسه
ارسال شود .تیم های دانش آموزی نهایتاً در ساعت  77سالن را ترک کردند.
و تیم های شرکت کننده در مسابقه تا ساعت 703:1دقیقه بر روی چیدن قطعات کار میکردند و
در ساعت 703:1دقیقه تیم ها تا ساعت 7:379دقیقه استراحت کردن و نهار خوردند و مجددا
شروع به کار خود کردند و تا ساعت  79طرح های خود را نیز اجرا کردند و در ساعت  79کار هر
گروه را داوران داوری کردند و داوری تا ساعت 713:1دقیقه ادامه داشت که در پایان تیم
محمدرسول اهلل با کسب  079امتیاز اول  ،تیم قلم با کسب  011امتیاز دوم  ،تیم کاشت و داشت
وبرداشت با کسب  761امتیاز سوم  ،تیم شهرسازی 6:با کسب  769امتیاز چهارم ،تیم ترنج با
کسب  76:امتیاز پنجم و تیم دوتا دو با کسب  718امتیاز ششم شد.
و در پایان به تیم اول  011هزارتومان جایزه وجه نقد پرداخت شد
تیم دوم  791هزارتومان جایزه وجه نقد پرداخت شد
تیم سوم  711هزارتومان جایزه وجه نقد پرداخت شد.

انجمن علمی دانشجویی ریاضیات وکاربردها

گزارش مسابقات علمی

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

انجمن علمی دانشجویی ریاضیات وکاربردها

گزارش مسابقات علمی

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

