
گام دوم : تهیه نرم افزار و کتاب مجموعه سواالت
IMC مسابقات  بین المللی 

IMC مجموعه سواالتی  با مسابقات  دانش آموزان  آشنایی  منظور  به 
شامل سواالت دوره های قبل مسابقات و آزمون های مشابه در قالب کتاب و 

نرم افزارعرضه  می گردد.
مجازی آمــوزش  سامانه  طریق  از  آموزشی  محتوای  آن،  بر   عــاوه 

از دانش آموزان جهت  ارایه می گردد که هر یک   خانه ریاضی تهران 
دریافت شناسه آموزش مجازی می بایستی عدد 17 را به سامانه پیامکی 

50002263430 پیامک نمایند.

نحوه تهیه  منابع آزمون
دانش آموزان عاقه مند به تهیه کتاب ها و

 نرم افزار مجموعه سواالت IMC می توانند با 
مراجعه به مدارس خود و پرداخت هزینه، نسبت به 

تهیه آن اقدام نمایند.
 قیمت پشت جلد نرم افزار : 70/000 ریال 

)این نرم افزار قابلیت کپی ندارد.(
 قیمت پشت جلد کتاب : 100/000 ریال

IMC گام سوم : شرکت در دوره های آموزشی آمادگی
جهت آماده سازی دانش آموزان و ایجاد فرصت برابر آموزشی برای کلیه دانش آموزان منتخب 

مرحله اول، دوره ها و بسته های آموزشی و گزینشیIMC  ارایه می گردد.
این دوره ها به صورت فشرده و موضوعی برگزار شده و دانش آموزان براساس سطح علمی خود 

می توانند در این دوره ها حضور یابند.
 فقط تعداد محدودی مجوز ثبت نام در دوره آمادگی مرحله دوم را از بین شــرکت کنندگان 

مرحله اول دارا می باشند.
 هزینه دوره ها و بسته های آموزشی متعاقبا اعام خواهد شد.

دوره ی آموزشی از اسفند ماه 1394 الی 31 فروردین ماه 1395برگزار می گردد. در این دوره  
تاش  می گردد، مفاهیم پرتکرار در آزمون  انتخابی مرحله دوم IMC آموزش داده شود.

هزینه های سفر
 کلیــه هزینه های اقامت و پذیرایی برعهده کمیته برگزاری جهانی می باشــد و کشــورهای 
شرکت کننده هیچ هزینه ای از این حیث پرداخت نمی کنند و دانش آموزان فقط هزینه های اعزام 

را شامل بلیط رفت و برگشت، ویزا و بسته فرهنگی را پرداخت می نمایند.
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بین المللی  امروزه حضور در عرصه 
و رقابت با هم سن و سال های خود در 
جهان در همه گروه های سنی از جذابیت 
فوق العاده ای برخوردار است و در رشد 
و  دانش آموز  علمی  و  اجتماعی  ابعاد 
رسیدن به خودباوری تاثیر شگرفی دارد. 

 کسب دو مقام قهرمانی و یک مقام 
نایب قهرمانی

 کسب 7 مدال طای فردی
 18 مدال نقره فردی
 30 مدال برنز فردی 

 5    مدال طای گروهی
 12 مدال نقره گروهی

55   دیپلم افتخار فردی
 9 دیپلم افتخار گروهی

IMC  2016 درباره آزمون انتخابی
آزمون انتخابی IMC با هدف شناسایی، آماده سازی و 
موفق  مستعد جهت حضوری  دانش آموزان  از  حمایت 
در عرصه رقابت های علمی بین المللی برگزار می گردد. 
مرحله اول آزمون انتخابی IMC به صورت متمرکز 
شهرستانی/ منطقه ای در دو مقطع تحصیلی دوره 
اول و دوم  متوسطه براساس رده سنی منطبق با 

دستورالعمل اجرایی آزمون برگزار می شود. 
صورت   به  انتخابی  آزمون  اول  مرحله 

چندگزینه ای ست.
 پس از اعام نتایج مرحله اول، دوره های 
آماده سازی با رویکرد ارتقا سطح علمی 
شرکت کنندگان نسبت به سطح مسابقات 

جهانی برگزار خواهد شد.

  گام اول : ثبت نام آزمون انتخابی
ثبت نام  بابــت  محدودیتــی  هیــچ 
دانش آموزان در آزمــون انتخابی وجود 
ندارد و مدارس می توانند دانش آموزان 
عاقه مند خــود را جهت شــرکت در 
آزمــون انتخابــی در پایه هــای هفتم، 
هشــتم، نهــم، دوم و ســوم دوره دوم 

متوسطه ثبت نام نمایند.
مدارک مورد نیاز:

فرم ثبت نام تکمیل شده توسط مدرسه
یــک قطعه عکس  4×3 بــه ازای هر 

دانش آموز
پرداخت مبلغ 120/000 ریال به ازای 
هر دانش آموز )که می بایست به مسوول 

ثبت نام در مدرسه تحویل نمایید.(

مفتخر است پس از اعزا م موفقیت آمیز 
مسابقات  به  دانش آموزی  گروه های 
بین المللی                      و                                    دستاوردهای 

ذیل حاصل گردیده است:

شرایط سنی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات  جهانی
دانش آموزان پایه هفتم و هشتم )دوره اول متوسطه( که متولد10 مرداد 

1381 به بعد باشند.
دانش آموزان پایه نهم )دوره اول متوسطه(، دوم و سوم دوره دوم متوسطه 

که متولد 10مرداد 1378 به بعد باشند.
آزمون های  فرآیند  از  مرحله ای  هر  در  سنی  مغایرت  اثبات  صورت  در 
انتخابی، دانش آموز حق شرکت در مراحل بعدی را نخواهد داشت و هرگونه 

مسوولیت آن بر عهده دانش آموز می باشد.

زمان  و محل  آزمون های انتخابی 
مهلت ثبت نام: 22 آذر الی 5 بهمن ماه 1394

زمان برگزاری آزمون انتخابی مرحله اول:
 پنج شنبه 29 بهمن ماه 1394

زمان برگزاری آزمون انتخابی مرحله دوم: 
جمعه 10 اردیبهشت ماه 1395

آزمون انتخابی مرحله اول به صورت تستی
 5 گزینه ای برگزار می گردد.

متناسب با نتایج مرحله اول و دوم، مراحل بعدی 
گزینش و آزمون های انتخابی اعام خواهد شد. 

محل برگزاری آزمون انتخابی مرحله اول: به صورت 
متمرکز در شهرستان/ منطقه

محل برگزاری آزمون انتخابی مرحله دوم: به صورت 
متمرکز در شهر تهران

زمان و محل برگزاری مسابقات جهانی 
زمان برگزاری مسابقات جهانی: تابستان 1395

محل برگزاری مسابقات: کشور تایلند

به نام خداوند بخشنده مهربان
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