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 دانشگاه گزارش مسافرت سرپرستي دانشجويان تيم رياضي 

 براي شركت در بيستمين دوره مسابقات رياضي دانشگاههاي دنيا

 با احترام 

 99999919/9اينجانب رحيم زارع نهندي استاد دانشكده رياضي، آمار و علوم كامپيوتر طي حكم شماره 

لغايت  91/1/99به همراهي پنج نفر از دانشجويان دانشكده از تاريخ معاون محترم بين الملل دانشگاه تهران 

به كشور بلغارستان سفر كردم كه مراحل مسافرت و مسابقات را به شرح زير استحضار مي  99/1/99

 :رسانم

ابتدا الزم مي دانم از مديريت محترم دانشكده، پرديس و به ويژه معاونت محترم بين الملل دانشگاه كه علي 

تامين هزينه هاي بليط، ثبت نام و ساير هزينه هاي مسافرت تيم را ميسر ساختند  ،بعضي از مشكالت رغم

 .صميمانه تشكر كنم

د فرودگاه صوفيه در بلغارستان شد و ارمرداد و 91تيم رياضي دانشگاه تهران طبق برنامه عصر روز سه شنبه 

اوائل  .مسابقات اعزام شد يوفيه، محل برگزاركيلومتري جنوب ص 999با اتوبوس به شهر بالگوف گراد در 

 1شب به دانشگاه آمريكائي در بلغارستان، محل انجام مسابقات رسيديم كه بالفاصله دو اطاق سه نفره براي 

صبح روز بعد پس از ثبت نام و پرداخت هزينه ثبت نام،  99ساعت . نفر تيم و اينجانب تخصيص داده شد

شجويي دانشگاه برگزار شد و طي آن آقاي پروفسور جان جين رئيس مسابقات در سالن دانمراسم افتتاحيه 

شركت كننده و سرپرست تيم ها در اين دوره  099سخنراني كوتاهي ارائه كرد و طي آن از حضور حدود 

از . مسابقات خبر داد كه عده اي از كشورها مانند نيجريه و آفريقاي جنوبي براي اولين بار شركت مي كردند

در اين مسابقه حضور داشتند و بيشترين تعداد  عالوه سرپرست هر تيم،نفر ب 92تيم دانشگاهي در  1ان اير

 .در بين كشورهاي مختلف بود

پيام اصلي پروفسور جان جين . تيم از دانشگاههاي كشورهاي مختلف شركت كرده بودند 19در مجموع 

بلكه هدف اصلي اين است كه جواناني كه آينده  آوردن نيست  مدالاين بود كه اين مسابقات هدفش بردن و 

رياضي دنيا را بردوش خواهند داشت در سنين جواني با هم آشنا بشوند و احياناً پايه هاي همكاري هاي 



تاكيد شد كه در اين مسابقات  . و ارتباط هاي سازنده اي شروع شود و ادامه يابد يزندمشترك در آينده را بر

كه است رعايت حقوق خود و ديگران و پرهيز جدي از تقلب آنچه الزم است ت مقررات زيادي حاكم نيس

 . دقيقه طول كشيد 51سخنراني اين . در صورت كشف سبب محروميت تيم براي چند سال مي شود

وتينگن آلمان معرفي شد كه براي مصاحبه با دانشجويان صاحب مدال و گدر اين جلسه نماينده دانشگاه 

همچنين اعالم شد كه . يلي دوساله كارشناسي ارشد رياضي اعالم آمادگي نمودتخصيص دو بورس تحص

 .مدالهاي مسابقه امسال توسط تيم كشور آذربايجان هديه شده است

رستوان دانشجوئي دانشگاه بود كه فوق العاده عالي ساخته شده بود با چشم انداز زيبائي از  غذامحل صرف 

سرپرستان تيم ها براي انتخاب سئواالت مسابقه به ساختمان پس از صرف ناهار . سرسبزي هاي شهر

از قرار معلوم اين ساختمان قبل از فروپاشي نظام كمونيستي، . مديريت دانشگاه در مركز شهر هدايت شدند

براي . كمونيست شهر بوده است كه بعداً بدون دريافت اجاره در اختيار دانشگاه قرار گرفته بودحزب مقر 

سئوال به جهت آساني يا  91به صورت رأي گيري و توضيح، ( ا حلب)سئوال واصله  29از  ،انتخاب سئوال

سئوال ديگر به پنج دسته آسان،  51. خارج از برنامه دوره ليسانس بودن و يا تكراري بودن حذف شدند

گر سپس با رأي گيري دي(. با رأي گيري علني)نيمه مشكل و مشكل تقسيم شدند نيمه متوسط ، متوسط، 

سئوال در  1جمعاً )يك سئوال از هر دسته براي امتحان روز اول و يك سئوال براي روز دوم انتخاب شد 

با اين كه سرپرستان نسخه اي از سئواالت و حل آنها را ديدند، اعتماد كامل وجود داشت كه (. هر روز

 .سرپرستان سئواالت را به اعضاي تيم خود منتقل نمي كنند

نفر برگزار  599در ساختمان مديريت دانشگاه و با شركت  95: 59تا  8:  59ز ساعت امتحان روز اول ا

در حين برگزاري امتحان هيأت ژوري شامل سرپرستان تشكيل جلسه دادند و عده اي از سرپرستان . شد

 براي تصحيح سئواالت نام خود را به طور داوطلبانه روي تابلو نوشتند به طوري كه براي هر سئوال حدود

صبح روز بعد  .پس از اتمام جلسه و صرف ناهار تصحيح اوراق شروع شد. نفر مصحح نام نويسي كردند1

 !وي ديوار خوابگاه ها نصب شده بودنتايج روز اول مسابقه ر

و پس ازتصحيح اوراق صبح روز شنبه نتايج كلي اعالم  فتروز دوم نيز مسابقه به همين روال انجام گر

ز شنبه جلسه اول اعتراض ها به نمرات شروع شد هر سرپرست مي توانست ورقه بعد از ظهر رو. گرديد

دانشجوي خود را با پيگيري كد آن پيدا كرده و با دو نفر از مصححين سئوال مذكور مذاكره نمايد و در 



 از دانشجويان تيم دانشگاه تهران. صورت تاييد آنها نمره مورد توافق وارد و توسط آن دو نفر امضاء شود

نمره افزايش مورد  9سئواالت خود اعتراض داشت كه با صحبت با دونفر يك نفر نسبت به نمره يكي از 

 ( . مدال برنز به جاي) نايل شودمدال نقره دريافت كه بعداً سبب شد به  .تاييد قرار گرفت

به  ،بالگوف گرادصبح روز شنبه شركت كنندگان را براي بازديد از شهر توريستي بالنسكو در يك ساعتي 

شهرك بالنسكو در دامنه . عده اي را نيز به يكي از صومعه هاي معروف بلغارستان بردند .آنجا بردند

كوههاي بلندي قرار دارد و از هواي مطلوبي برخوردار است آنجا از يك كليساي ارتدكس بازديد شد و 

كليساي ميالدي  9819 سال ، حوالي سال استيالي دولت عثماني بر منطقه 199توضيح داده شد كه پس از 

درصد اهالي بلغارستان مسيحي  81به گفته مسئولين كليسا،  .مزبور به كمك اطريشي ها ساخته شده است

  .ددرصد مسلمان و بقيه اديان ديگرن 99ارتدكس، 

نهايي  نتايجاعالم مرداد جلسة  99عصر روز يكشنبه . روز شنبه جلسه اعتراض به ورقه ها ادامه داشت صبح

جلسه با سخنراني پروفسور جان جين شروع شد كه از رئيس اين . و اختتاميه برگزار شدو اعطاي جوايز 

كه ضمن اين  ددانشگاه آمريكايي بلغارستان دعوت كرد صحبت كوتاهي در معرفي آن دانشگاه داشته باش

ان با معيارهاي بسيار باال صحبت اظهار شد نظام دانشگاهي آن دانشگاه كامالً آمريكائي است و دانشجوي

سپس پروفسور داياس از . كشور دنيا دانشجو تحصيل مي كنند 50پذيرفته مي شوند و در آن دانشگاه از 

. دانشگاه بارسلونا از زحمات و مديريت پروفسور جين تشكر كرد و مراسم اهداء مدالها و جوايز شروع شد

روز بسيار مشكل بودند و برعكس دوره هاي قبل  پروفسور جين تاكيد داشت كه مسائل امسال براي دو

بتوانند حل كنند وجود نداشت لذا توصيه نمود كه كشورهائي كه شركت كنندگان حتي يك مسأله كه اغلب 

و توضيح داد كه افراد بسيار توانايي نيز در اين  .براي اولين بار شركت كرده اند نبايد از نتايج نااميد شوند

براي مسابقاتي از اين نوع آمادگي كامل داشته اند آنها از دوران دبيرستان در مسابقات مسابقه بوده اند كه 

دبيرستاني، شهري، استاني، كشوري، منطقه اي و جهاني شركت كرده اند و آوردن امتياز باال براي آنها خيلي 

حل مسأله در  ضمناً يادآور شدند كه مسأله تحقيقات در رياضيات موضوع ديگري است و با. عجيب نيست

ا به ترتيب از پائين شروع شد، گواهي شركت، ديپلم افتخار، مدال هجايزه اعالم . زمان كوتاه متفاوت است

تيم دانشگاه فيزيك و تكنولوژي مسكو رتبه اول، تيم . برنز، مدال نقره، مدال طال و سه جايزه بزرگ 

يو رتبه سوم، تيم دانشگاه ورشو رتبه چهارم دانشگاه لومونوسوف مسكو رتبه دوم ، تيم دانشگاه هاي تل آو



در بين دانشگاههاي كشور دانشگاه شريف رتبه اول، دانشگاه تهران رتبه دوم و دانشگاه . را احراز كرد

 .صنعتي اصفهان رتبه سوم و دانشگاه شيراز رتبه چهارم را احراز نمود

سفارت ايران در صوفيه توانستيم صبح روز دوشنبه از شهر بالگوف گراد به صوفيه آمديم و به كمك 

با پرواز . چندساعتي كليساها و مناطق تاريخي شهر را ببينيم و ساعتي نيز با مسئولين سفارت گذرانديم

 .شب از صوفيه به استانبول و سپس به تهران پرواز كرديم 9:  01ساعت 

مسئولين  تاورد آنها مورد تاييددارم و اميدوارم دساينجانب از نتايج بدست آمده توسط تيم دانشگاه رضايت 

 . محترم دانشگاه نيز قرار گيرد

 با احترام

 رحيم زارع نهندي


