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  كنندهبرگزار
  

ن عنوان بزرگتریدانشـــگاه فردوســـ مشـــهد به

اولین دوره دانشــگاه شــرق کشــور برگزارکننده 

، مســــابقه ســــیســــلندمســــابقات دانشــــجویی 

  باشد.م سایسیت

عهده گروه پژوهشـــــ تفکر  مدیریت اجرای بر

  باشد.سیستم در عمل م
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  سايسيتي معرفي مسابقه

شرکت در این مسابقه تسلط سطح باالیی نسبت 
خواهد و مخاطب نم دروس ریاضیات و آماربه 

این مسابقه همه افراد با توانایی مختلف 
هستند. معموال بهتر است که یک از افراد تیم 
در حل مسائل توانایی نسبتا کاف داشته باشد، 
دیگری در امر خرید و فروش سؤاالت قابلیت 
داشته باشد و یک نفر هم بتواند مدیریت تیم 

ابقه هیچ را بر عهده بگیرد. برای برگزاری مس
ست تنها کافیست از طریق ای مورد نیاز نیوسیله

وارد کامپیوتر، لبتاپ یا گوش گوگل کروم 
مسابقه شوند. از آنجایی که در طول مسابقه، 

 به یکدیگرکنندگان مجاز به انتقال دانش شرکت
تواند م سایسیتهستند، شرکت در مسابقه 

موجب یادگیری و افزایش دانش شود. زمان 
 مسابقه معموال دو ساعت است.  

 

 

 

   مسابقه سايسيتيتعريف و اهداف 
هدف از برگزاری این مسابقات ضمن آشنایی  

آموختن مفاهیم اقتصادی و مال روزمره 
بصورت سیستم در قالب بازی و همچنین 
تجربه یک فعالیت گروه برای 

شده با کنندگان است. در چارچوب ارائهشرکت
کنندگان به حل ایجاد محیط شاد، شرکت

مسائل درس مرتبط بپردازند. بنابراین این 
کنندگان ایجاد بقه، فضایی برای شرکتمسا

کند که بسیار شبیه زندگ در یک شهر م
توانند ضمن خرید و ها مواقع است. آن

فروش سواالت با اثرات تصمیمات خود در 
  زندگ آشنا شوند. 

توانند مه سایسیت کنندگان مسابقشرکت
طالعات ها با یکدیگر تبادل ادر طول رقابت

  .مطالبی را به یکدیگر آموزش دهند کرده،
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  جوايز مسابقه

 میلیون تومان  ۱ + میلیون تومان ۳اول   تیم

  بن خرید از صدف

 میلیون تومان  ۱ + میلیون تومان ۲دوم  تیم

  بن خرید از صدف

 میلیون تومان  ۱ +ن میلیون توما ۱سوم  تیم

 بن خرید از صدف

  به فرایند استخدام ف نفرات برگزیده معر

 شرکت صدف

 

  مزاياي شركت در مسابقه
  تقویت کار گروه 

 تجربه ریسک دنیای واقع در بازی 

 گیری در دنیای های تصمیمکاهش هزینه

 واقع

  مختلف فرصت براي روبرو شدن با مسائل 

گیری در مورد انتخاب بین و تصمیم

  های پیش روگزینه

  آثار افزایش درک سیستم افراد و درک

  تصمیمات جانبی
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  سايسيتيقوانين مسابقه 

  ،اگر تیم نتواند سؤال خود را حل کند
فروش بازار بهود را در جمعهتواند سوال خم

 برساند. 
 شود. دقیقه یک بار تورم اعالم م ۳۰هر

ها آنها و حل پس از تورم قیمت سؤال
 ۳۰لذا  قیمت سوال در بازه شود دوبرابر م

ای دقیقه ۳۰ای دوم دو برابر و در بازه دقیقه
 سوم مجددا دو برابر خواهد شد.

 های اضاف خود را در توانند پروفها متیم
 ۱۰بگذارند. به ازای هر  سایسیتبانک 

لق  ۱۰دقیقه  درصد سود به حساب ت
لق های نقد گیرد. به پروفم نشده سود ت

د از هر تورم دو برابر منم - گیرد اما ب

های داخل حساب شوند. تورم روی پروف
 تأثیری ندارد.

 توانند وام دریافت نمایند. میزان ها متیم
وام دریافت به اعتبار شما بستگ دارد. 
اعتبار تیم توسط حجم مبادالت مشخص 

شود. هر چقدر حجم مبادالت افزایش م
عتبار تیم نزد بانک  افزایش و وام یابد ا

تواند درخواست نماید. برای بیشتری م
 ۱۰دقیقه  ۱۰بازپرداخت وام باید به ازای هر

 درصد سود پرداخت کنند.
  دقیقه آخر مسابقه، فروش سؤال و ۱۵در

شود و سواالت حل نشده داوری متوقف م
پروف خریداری  ۸۰۰و  ۵۰۰، ۳۰۰به قیمت 

 شود. م
   تواند زمان اجرا مسابقه هر تیم مدر طول

های نسبت به سایر تیمموقعیت خود را 
در پایان تیم که  مشاهده کند.رقیب 

 دربیشترین سرمایه را از تصمیمات خود 
 است. مسابقه کسب کرده، برنده مسابقه 

 

 

   موجودی حساب هر تیم در ابتدا
 )سایسیتواحد پول شهر (پروف  ۹۰۰

ساعت با  ۲تواند به مدت باشد که مم
 زندگ کند. سایسیتآن در 

 تواند از با مشورت اعضا، هرتیم م
 سؤال بخرد. سایسیتفروشگاه 

  سطح ساده، متوسط و  ۳سؤاالت در
ریاضیات موضوع درس  ۲سخت و در 

پایه مدیریت و آمار توصیف در مدیریت 
ای اولیه قیمت دقیقه ۴۰است. در بازه 
 ۳۰۰امتیاز، متوسط  ۱۰۰سواالت ساده 
 امتیاز است. ۵۰۰امتیاز و سخت 

 با مشورت توانند افراد تیم م
یکدیگر سؤال خود را حل کنند. استفاده 

 از کتاب و ماشین حساب مجاز است.
   اگر تیم بتواند سؤال خود را

صحیح حل کند، ارزش آن دو برابر خواهد 
 شد. 
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  سواالت مسابقه سايسيتياي از نمونه

 ریاضیات پایه

  هرگاه مجموعهA  عضو و مجموعه  ۴۰دارای
B  عضو آنها  ۱۰عضو باشد و  ۳۵دارای

𝐴مشترک باشد. در این صورت  ∪ 𝐵  چند
 عضو دارد. 

 
  شیب خط که از نقاط( ,4 1) ،(2,-3) 

 گذرد کدام است؟م
  
  درس در نفر  ۳۲نفری،  ۴۰در یک کالس

درس آمار تجدید در نفر  ۲۴ریاض و 
اند چند نفر نفر قبول شده ۴اند و فقط وردهآ

 اند. در هر دو درس تجدید شده
 

 

 آمار توصیف 

  معدل یک دانشجو در ده درس برابر با
گر نمره درس یازدهم او است ا ۲۵/۱۵
 معدل جدید او چقدر است؟ ،باشد ۵/۱۷

 
  ٢ و ۱۶چنانچه واریانس اعداد𝑥  ٢و𝑥 
میانگین  برابر صفرباشد. ٢𝑥 و ٢𝑥 و

 چیست؟ 𝑥و  𝑥و  𝑥 و 𝑥و  ۴۸اعداد 
  
  در یک جدول توزیع فراوان حجم

و فراوان مطلق طبقه  ۴۰ با نمونه برابر
است درصد فراوان  ۵سوم آن برابر با 

 نسبی آن کدام است؟
 
 چند عدد سه }۰و۱و۲و۳و۴و۵{با ارقام

تکرار ارقام مجاز ( رقم میتوان ساخت؟
 )نیست
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  سايسيتينحوه مسابقه 
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 جمعه بازار سوال 

 سايسيتيفروشگاه سوال 

 نقد نشده در بانكسواالت 

 مــوجــودي بانك

 وام



 

  تماس با ما

مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوس مشهد،  

دانشکده علوم اداری و اقتصادی، گروه پژوهش 

   تفکر سیستم در عمل

درصـــــــورت هرگونه ســـــــوال یا ابهام با مســـــــئول 

گروه، ســـــرکار خانم فدایی تماس حاصـــــل اجرایی 

  فرمایید.

  ۰۵۱۳۸۸۰۶۳۵۶: تلفن تماس

  ۰۹۲۰۵۱۹۳۸۸۲ همراه:

 http://stinp.um.ac.ir: سایتوب

  stinp@um.ac.ir: ایمیل

 

 

 نحوه و هزينه شركت در مسابقه
نفره امکان پذیر  ۳ی هابت نام در قالب تیمث 

خواهند در قالب تیم اســــــت. کســــــان که م

مســـابقه شـــرکت کنند در یا یک نفره دونفری 

نام را به طور کامل پرداخت باید هزینه ثبت

کنند و درصــــــورت که برنده مســــــابقه شــــــوند 

دریافت خواهند نیز جایزه را به صــــــورت کامل 

 کرد.

بصـــــورت تیم  ی شـــــرکت در مســـــابقههزینه

باشد. هزار تومان م ۱۹۰است و برای هر تیم 

  است.اعضای هر تیم حداکثر سه نفر 

  تخفیف:

اگر حــداقــل یــک عضـــــــو تیم از دانشـــــــجویــان 

باشــــــد، هزینه  مشــــــهد دانشــــــگاه فردوســــــ

  هزار تومان است.  ۱۵۰نام تیم ثبت

عضــــــــویــــت بیشــــــــتر از یــــک نفر از تــــذکر: 

دانشــجویان دانشــگاه فردوســ مشــهد در تیم 

  تاثیری در تخفیف ندارد.
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