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 مرکز آموزشی  یا مشخصات مدرسه .1

  پسرانه     دخترانه نوع:                  دومۀ متوسط    اول ۀمتوسط    دبستانمقطع:                ..................................................................... :مرکز نام

 .....................................................کدپستی:        ..........................منطقه/ناحیه:        .............................................شهرستان:         .........................................استان: 

 ........................................................................: مرکزسایت   ...............................................................ایمیل:  .........................................................: کد)(با پیش تلفن

 ..................................................................................................................................................................................................................................نشانی دقیق پستی: 

 یا هر مدرسه د.انجام خواهد ش (mathkangaroo.ir)صورت آنالین در وبگاه ریاضیات کانگورو در ایران بهآموزان العات دانشنام نهایی و وارد کردن اطثبت •
یا ایمیل براي  کوتاه پیام طریق از عبور رمز و کاربري ناماین  داشت.نیاز خواهد عبور  رمز وکاربري  نام به ،نام آنالینسامانۀ ثبت به ورود برايمرکز آموزشی 

 فرم دقت فرمایید.این در تکمیل اً پس لطف .شد خواهد ارسال مدرسه مدیر
 

  مرکزمشخصات مؤسس، مدیر و نمایندة  .2

 .........................................ایمیل:    ..............................تلفن همراه:   ...........................................کدملی:   ....................................: مدیر/خانوادگی مؤسسنام و نام

 معرفی دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو به نماینده، عنوان به را مسئوالن خود از یکیکانگورو باید  روز و مسابقۀ ریاضیات به مربوط امور هماهنگی برايیا مرکز آموزشی  همدرس هر
آموزشی، معلم ریاضی یا  ، معاونتواند مدیراین شخص می .شد خواهد انجام هاین نمایند طریق از کانگورو روز و مسابقۀ ریاضیات به مربوط مکاتبات و هاهماهنگی تمامی. کند

 شود.معرفی میزیر که در  مرکز آموزشی باشد مدرسه یاآن  یکی دیگر از کارکنان
 

 .................................................ایمیل:    ...................................تلفن همراه:  .............................: سمت در مرکز  .........................................خانوادگی نماینده: نام و نام

 

  
  صورتحساب .4

جمع تعداد  مسابقه
 (ریال) قابل پرداخت عوامل اجراییتخفیف  (ریال) جمع ناخالص شهریه هر نفر کنندگانشرکت

    ریال150،000  2017 ریاضیات کانگورو

 
 هدبیرخاننمایندة تأیید  .6 تأیید فرم سفارش .5

 
 .............................................................. نمایندة /مدیر .......................................................اینجانب 

المللی ضمن تأیید اطالعات فوق، درخواست این مرکز را براي شرکت در روز و مسابقۀ بین
خود را ملزم به اجراي شرایط با امضاي این فرم،  کنم واعالم می 1396ریاضیات کانگورو 

دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو هاي ابالغی از سوي مندرج در پشت این برگه و سایر دستورالعمل
 دانم.می

 
 :اءمهر و امض                                ................................ اریخ:ت

      

 
 شود.صحت اطالعات تأیید می 

 شود.واریز وجه پرداختی تأیید می 

 د.تحویل شآموزشی  مرکزبه ب صورتحسا 

 د.رونوشت فرم براي ثبت در سامانۀ آنالین به واحد انفورماتیک ارجاع ش 

 دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو: نمایندة
   

 :اءمهر و امض                                ................................ تاریخ:

 

 کنندگان به تفکیک پایهآمار تعداد شرکت .3

 مقطع و پایه
 دوممتوسطۀ  متوسطۀ اول دبستان

 دوازدهم یازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول

تعداد 
 آموزان دانش

            

www.tizland.ir

http://tizland.ir/


 

 المللی دستورالعمل شرکت در نهمین دورة روز و مسابقۀ بین

 2017 -ریاضیات کانگورو 

زمان در سراسر کشور برگزار خواهد به طور هم 1396فروردین  31شنبه پنجریاضی کانگورو  مین دورة روز و مسابقۀنه       
ورو از پذیرش خانۀ ریاضیات کانگدبیر .مدارس و مراکز آموزشی موظفند این برنامه را صرفاً در این روز برگزار کنند .شد

 .که غیر از این عمل کنند معذور خواهد بود برگ از مراکزيپاسخ
 

اشند در همان محل برگزار داشته ب شرکت کننده 30حداقل روز و مسابقۀ ریاضیات کانگورو در مدارس یا مراکزي که 
در  .یردگبه آن واحد تعلق می هاي برگزاريآموز بابت هزینهاي هر دانشریال به از 30،000در این صورت مبلغ شود و می

ترین محل باشد، شرکت کنندگان به نزدیک نفر 30کمتر از واحد آموزان شرکت کننده از یک صورتی که تعداد دانش
 .شونداعالم خواهد شد معرفی می اًبرگزاري متمرکز مسابقۀ ریاضیات کانگورو که متعاقب

 
 .شودنام از مبلغ شهریه کسر شده و باقیمانده پرداخت میهاي برگزارکننده در زمان ثبتسهم مشارکت حوزه

 
، بلکه ایجاد عالقه به ریاضی و ارتقاي مهارت نیست آنجا که هدف اصلی برگزاري روز و مسابقۀ ریاضیات کانگورو رقابتاز 

(مانند  جانبیهاي بر برگزاري مسابقه، نسبت به برگزاري فعالیت حل مسئله است، مراکز موظف هستند در این روز عالوه
هایی در ها و دستورالعملریزي روز ریاضی کانگورو، راهنماییبراي برنامه .نیز اقدام کنند ریاضی)هاي ها و سرگرمیبازي

در زمان مناسب پیش از روز ریاضیات کانگورو به مراکز برگزار کننده ارائه می شود و دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو تهیه 
 .خواهد شد

 
و به وسیلۀ مدارس و مراکز آموزشی از طریق وبگاه ریاضیات کانگورو در ایران آموزان به صورت آنالین ثبت اطالعات دانش

)mathkangaroo.ir(  را تکمیل و مهر و امضا (پشت همین برگ)  نام اولیهمراکز متقاضی باید فرم ثبت .شودانجام می
وبگاه ریاضیات کانگورو در  . مشخصات نمایندگانبه نمایندة ریاضیات کانگورو در شهر خود تحویل دهندو آن را کنند 

)mathkangaroo.ir( توانند اعالم شده است. چنانچه ریاضیات کانگورو در شهري نمایندگی نداشته باشد مدارس می
  .به دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو ارسال کنندمستقیماً از طریق نمابر یا ایمیل نام اولیه را فرم ثبت

توانند به سامانۀ کنند که به وسیلۀ آن میاي دریافت میو کلمۀ عبور ویژه مدارس و مراکز آموزشی سپس نام کاربري
آموزان و پرداخت شهریۀ مشخص شده به شوند و با وارد کردن اطالعات دانشنام در وبگاه ریاضیات کانگورو وارد میثبت

 .کنندنام خود را تکمیل صورت آنالین ثبت
 

و مسابقۀ ریاضیات کانگورو، صرفاً از طریق دبیرخانۀ ریاضیات کانگورو و وبگاه  هرگونه اطالع رسانی دربارة روز
mathkangaroo.ir انجام خواهد شد. 

 
 
 
 

 

 ریاضیات کانگورو در ایران ۀدبیرخان

 14 ةتهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان جویبار، خیابان میرهادي شرقی، شمار
 )103(داخلی 021-88945545تلفن:
 021-88944051نمابر:

 info@mathkangaroo.irایمیل: 
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