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در  حضور  ــروزه  امـ
عرصه بین المللی و رقابت 
با هم سن و سال های خود در 
سنی  گروه های  همه  در  جهان 
از جذابیت فوق العاده ای برخوردار 
است و در رشد ابعاد اجتماعی و علمی 
تاثیر  خودباوری  به  رسیدن  و  دانش آموز 

شگرفی دارد. 
مفتخر است پس از اعزام موفقیت آمیز گروه های 
و    IMC بین المللی مسابقات  به مسابقات  دانش آموزی 

AITMO   دستاوردهای ذیل حاصل گردیده است:
 کسب دو مقام قهرمانی و یک مقام نایب قهرمانی 

 کسب 7  مدال طالی فردی
 18  مدال نقره فردی

 30    مدال برنز فردی 
    5   مدال طالی گروهی
  12   مدال نقره گروهی

 55    دیپلم افتخار فردی
 9   دیپلم افتخار گروهی

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.
اول و دوم، مراحل بعدی گزینش و آزمون های  نتایج مرحله  با  متناسب 

انتخابی اعالم 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
مدارک�ثبت�نام���

  فرم ثبت نام تکمیل شده توسط مدرسه و ارسال آن به سازمان دانش آموزی 
مناطق

 یک قطعه عکس  4×3 به ازای هر دانش آموز
 10/000 که  دانش آموز  هر  ازای  به  ریال   120/000 مبلغ  پرداخت 
می گیرد.  تعلق  مدرسه  به  اجرایی،  عوامل  کارانه  عنوان  به  آن  ریال 
حساب  شماره  به  ریال   110/000 مبلغ  می بایستی  مــدارس  واقع  در 
6396071100203280 و شماره کارت   101681011862691 

 بانک سرمایه، به نام سازمان دانش آموزی شهر تهران واریز نمایند.
 به منظور جلوگیری از تردد دانش آموزان به بانک، مدارس می توانند به صورت 

گروهی مبلغ ثبت نام  را  واریز نمایند.

هیچ محدودیتی بابت ثبت نام دانش آموزان در آزمون انتخابی 
وجود ندارد و مدیران مدارس می توانند با گرفتن کپی از فرم 
پیوست با هر تعدادی، دانش آموزان واحدآموزشی خود را در 

آزمون ثبت نام نمایند. 

منابع�و�دوره�های�آمادگی�آزمون�های�انتخابی��
به منظور آشنایی دانش آموزان با مسابقات IMC مجموعه سواالتی 
شامل سواالت دوره های قبل مسابقات و آزمون های مشابه جهت استفاده 

دانش آموزان در قالب کتاب و نرم افزارعرضه  می گردد.
عالوه بر آن، محتوای آموزشی از طریق سامانه آموزش مجازی 
خانه ریاضی تهران ارایه می گردد که هر یک از دانش آموزان جهت 
دریافت شناسه آموزش مجازی می بایستی عدد 17 را به سامانه 

پیامکی 50002263430 پیامک نمایند.
همچنین جهت آمادگی و ایجاد فرصت های برابر آموزشی،   دوره های 
آمادگی مسابقات IMC برای منتخبین مرحله اول برگزار می گردد .

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

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

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

هرگونه مسوولیت آن بر عهده دانش آموز می باشد.

مدیران محترم مدارس جهت ثبت نام می توانند 
به سایت www.MathHome.ir مراجعه و فرم 
ثبت نام را تکمیل و شهریه را به صورت آنالین پرداخت 
نمایند و یا  فرم ثبت نام را به صورت کاغذی تکمیل و به 

سازمان دانش آموزی مناطق تحویل نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر نیز می توانید   با 

خانه ریاضی تهران تماس حاصل نمایید.

به نام خداوند بخشنده مهربان
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نوع:    دولتی             غیردولتی             نمونه دولتی             استعدادهای درخشان            هیئت امنایی             شاهد              سایر

مشخصات مدرسه

مشخصات مدیر مدرسه

مشخصات کالس

نام مدرسه:

تلفن همراه: نام:   تلفن ثابت:

مقطع:  دوره اول متوسطه  دوره دوم متوسطه      نوبت:   صبح        عصرجنسیت: دخترانه         پسرانه

نشانی:

کد پستی:تلفن )با ذکر کد(:

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Email :

نام خانوادگی: 

پایه تحصیلی :          هفتم                                 هشتم                                              نهم                                                   دوم متوسطه)دوره دوم(                                            سوم متوسطه)دوره دوم(   

مشخصات دانش آموزان

ردیف                       نام                                         نام خانوادگی                         نام پدر               تاریخ تولد)کامل(

منطقه/شهرستان: استان:
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 به تعداد مورد نیاز می توانید از این فرم کپی تهیه نموده و اطالعات را کامل نمایید.
تکمیل فرم جداگانه  برای هر پایه تحصیلی الزامی ست.

خواهشمند است اطالعات درخواستی درفرم را به صورت کامل وارد نمایید.

فرم ثبت نام آزمون انتخابی مسابقات جهانی ریاضی
IMC 2016 -تایلند )مرحله ی اول(

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

/      /

http://tizland.ir/


25

27

19

29

21

31

23

33

26

18

28

20

30

22

32

34

24

 اینجانب...............................مدیر مدرسه............................... به موجب این فرم، شرکت...............دانش آموز را در مقطع............................................ در آزمون انتخابی 

مسابقات جهانی ریاضی IMC 2016 و سفارش..............نرم افزار و .............کتاب را با مبلغ....................................طی فیش شماره...............................تایید 
	می نمایم. 	 	 	 	 	 	 	

	مهر و امضا مدیر مدرسه

ردیف                       نام                                         نام خانوادگی                      نام پدر                تاریخ تولد)کامل(
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