
هدرسِ در 90 در بیش اس A-Lympiadبب سالم ٍ احتزام، بِ استحضبر هی رسبًد هسببمِ تیوی

 کشَر دًیب بِ هزکشیت هَسسِ تحمیمبتی فزٍدًتبل کشَر ّلٌد بِ 15ٌّلد ٍ هدارس بیش اس 

در ایي هسببمِ داًش آهَساى بِ صَرت گزٍّی ببیستی صَرت . صَرت دٍ هزحلِ  ای بزگشار هی شَد

دلیك یک هسئلِ بشرگ ٍ ٍالعی را تفسیز کٌٌد، راّکبرّبی هٌبسبی بزای حل آى بیببٌد، ًتبیج بِ 

در ایي رّگذر هْبرت ّبیی . دست آهدُ را تحلیل کٌٌد ٍ ًتبیج ًْبیی را بِ شکل هٌبسبی ارائِ دٌّد

چَى خَاًدى هؤثز، تفکز پَیب ٍ خالق، استفبدُ اس هدل سبسی ریبضی هسبئل، کبرگزٍّی ٍ ًَشتي 

  .سبختبر یبفتِ ٍ هؤثز در داًش آهَساى رشد خَاّد یبفت

در پی تفبّن ًبهِ ّوکبری آى هؤسسِ بب خبًِ ریبضیبت اصفْبى، چٌد سبلی است کِ هزحلِ اٍل ایي 

ِ ّبی ریبضیبت، در اصفْبى ٍ شْزّبی دیگز ایزاى ّوشهبى بزگشار هی شَد  .هسببمِ بب ّوکبری خبً

اهسال ایي هسابقه به صورت حضوری برگسار خواهد شد ولی خاًه ریاضیات در ًظر دارد 

برای داًش آهوزاًی که اهکاى شرکت در هسابقه حضوری را ًدارًد ایي هسابقه را به 

 .صورت هجازی ًیس برگسارًواید

، دبیزستبى ٍ ٌّزستبى پایه های ًهن، دهن و یازدهنداًش آهَساى در گزٍُ ّبی سِ ًفزی اس - 1

 .ثبت ًبم هی کٌٌد

ِ ّب در خبًِ ریبضیبت یشد اًجبم هی شَد، سپس - 2 ِ ّبی بزتز ّزخبًِ 20تصحیح بزگ  درصد اس بزگ

 .ریبضیبت بِ اصفْبى پست خَاّد شد تب هزحلِ ًْبیی داٍری اًجبم گیزد

ِ ّب ًْبیتبً شش بزگِ بزتز را تزجوِ ٍ بزای - 3 کویتِ تصحیح هسببمِ پس اس بزرسی ّوِ بزگ

ِ ًْبیی اس طزف  هؤسسِ فزٍدًتبل ارسبل هی کٌد کِ اس هیبى آًْب یک یب دٍ تین بزای شزکت در هزحل

 .هؤسسِ فزٍدًتبل دعَت هی شًَد

ههلت ثبت ًام تا تاریخ  ٍ  برگسار خواهد شد11/09/1401ایي هسابقه در روز جوعه تاریخ

 . هی ببشد04/09/1401

 

  تَهبى 420،000: ّشیٌِ ثبت ًبم حضَری بزای ّز تین 

  تَهبى225،000: ّشیٌِ ثبت ًبم غیزحضَری بزای ّز تین 

 

 اطالعیه

 برگزاری مسابقه تیمی

A-Lympiad 


