
 2014IMCاعالم نتایج مرحله اول آزمون انتخابی مسابقات جهانی ریاضی 
 

به گزارش روابط عمومی خانه ریاضی شهر تهران، نتایج آزمون انتخابی مرحله اول مسابقات جهانی اعالم شد. این آزمون در روز 
 .مقطع دبیرستان برگزار گردیدآموز در پایه هاي هفتم، سوم راهنمایی و  دانش 42499بهمن ماه با حضور  23جمعه 
هاي  بایستی در دوره آموزان منتخب جهت تکمیل مراحل گزینش و در نهایت تعیین تیم اعزامی به مسابقات جهانی، می دانش

آموزان منتخب می توانند از  آموزشی و گزینشی که به صورت مجازي و حضوري طراحی شده اند، شرکت نمایند. کلیه دانش
اسفند ماه نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام اقدام نمایند. عدم ثبت نام در تاریخ مقرر  6بهمن تا سه شنبه 30تاریخ چهار شنبه

 .به معنی انصراف از ادامه رقابت می باشد
دانش آموزان پذیرفته شده بایستی واجد شرایط سنی مندرج در آیین نامه ثبت نام باشند؛ در صورت قبولی دانش آموزي خارج 

ی اعالم شده در هر مرحله اي از آزمون، امکان حضور در مراحل بعدي براي وي وجود نخواهد داشت و خانه ریاضی از رده سن
 .مسوولیتی در قبال این افراد ندارد

 :شرکت کنندگان در طرح مجازي از خدمات ذیل بهره مند می گردند

 حضوريهمسو با دوره هاي  LMSجلسه آموزشی از طریق سامانه آموزشی  15ارایه  •
فیلم آموزشی دوره هاي آمادگی مسابقات  14ارایه منابع، نرم افزار و کتب( در پایه هفتم و سوم راهنمایی شامل: •

AITMO& IMC یک نرم افزار سواالت مسابقات ،AITMO& IMC یک جلد کتاب مجموعه سواالت ،
ات، هندسه، نظریه اعداد و جبر، همراه با پاسخ تشریحی و در مقطع متوسطه چهار جلد کتاب ترکیبیIMC مسابقات 

همراه با پاسخ IMC ، یک جلد کتاب مجموعه سواالت مسابقات AITMO& IMCیک نرم افزار سواالت مسابقات 
 تشریحی)

 برگزاري دو آزمون مجازي به منظور ایجاد آمادگی قبل از آزمون اصلی •
 برگزاري آزمون مرحله دوم •

 :بهره مند می گردندشرکت کنندگان در طرح حضوري از خدمات ذیل 

 جلسه آموزشی حضوري 15برگزاري  •
 LMSجلسه آموزشی از طریق سامانه آموزشی  15ارایه  •
 &AITMOفیلم آموزشی دوره هاي آمادگی مسابقات  14ارایه منابع، نرم افزار و کتب(پایه هفتم و سوم راهنمایی: •

IMC یک نرم افزار سواالت مسابقات ،AITMO& IMCعه سواالت مسابقات ، یک جلد کتاب مجمو IMC همراه با
پاسخ تشریحی و در مقطع متوسطه چهار جلد کتاب ترکیبیات، هندسه، نظریه اعداد و جبر، یک نرم افزار سواالت 

 همراه با پاسخ تشریحی)IMC ، یک جلد کتاب مجموعه سواالت مسابقات AITMO& IMCمسابقات 
 بل از آزمون اصلیبرگزاري دو آزمون مجازي به منظور ایجاد آمادگی ق •
 برگزاري آزمون مرحله دوم •

هفته بوده که  5جلسه می باشد.طول مدت دوره هاي حضوري  3هاي حضوري یک روز در هفته و در هر روز  قابل ذکر است دوره
برگزار   فروردین ماه 26فروردین ماه تا  16اسفندماه در قبل از پایان سال و از 27اسفندماه تا روز سه شنبه  10از روز شنبه 

 .خواهد شد
 .هر دانش آموز جهت شرکت در دوره هاي حضوري می تواند یکی از روزهاي پیشنهادي زیر را هنگام ثبت نام انتخاب نماید



 تقویم اجرایی کالس هاي دختران
 19:45غایتل 15:30از ساعت  فروردین ماه  23فروردین ماه/ 16اسفندماه/ 24 /اسفندماه 17اسفندماه/10کالس هاي روز شنبه: 

 15:30فروردین ماه از ساعت  26فروردین ماه/ 19اسفندماه/ 27 /اسفندماه 20 /اسفندماه 13 :کالس هاي روز سه شنبه
 19:45لغایت

 تقویم اجرایی کالس هاي پسران
 15:30فروردین ماه از ساعت 24فروردین ماه/ 17اسفندماه/ 25 /اسفندماه 18اسفندماه/11کالس هاي روز یک شنبه: 

 19:45لغایت
 15:30فروردین ماه از ساعت  25فروردین ماه/ 18اسفندماه/ 26 /اسفندماه 19 /اسفندماه 12 :کالس هاي روز دوشنبه

 19:45لغایت
 مراحل ثبت نام

ریال معادل  2/100/000براي خدمات دوره هاي مجازي یا ریال معادل یکصدو پانزده هزار تومان1/150/000واریز (مبلغ •
 یا شماره کارت 4310186983براي خدمات دوره هاي حضوري به شماره حساب  ار توماندویست و ده هز

 نزد بانک ملت به نام خانه ریاضی تهران) 6104337770063970
 تکمیل فرم ثبت نام به صورت اینترنتی •
ته منابع (دانش آموزان غیر تهرانی در صورت ثبت نام در طرح خدمات مجازي نیازي به مراجعه حضوري نداشته و بس •

آنها به نشانی پستی آنها ارسال خواهد شد؛ اما دانش آموزان تهرانی بایستی جهت دریافت بسته منابع و گروه بندي در 
خیابان برادران شهید مظفر -بین فلسطین و چهارراه ولیعصر(عج) -دوره ها به خانه ریاضی به نشانی خیابان انقالب

 مراجعه نمایند.) 3بلوك–آشتیانی  پژوهش سراي دکترکاظمی -68پالك -(شمالی)

 101،124،110،156،157،123،122داخلی  63430توانند با شماره  همچنین دانش آموزان تهرانی جهت کسب اطالعات بیشتر می

و دانش آموزان شهرستانی  09109414805،09109414812،09109414813،09109414814،09109414817و یا شماره تماس هاي 

 شماره هايمی توانند با 

 .تماس حاصل فرمایند 09109030552و  09109030686و 158،145، 153داخلی  66954537-40


