اطالعیِ ثبت ًام هسابقِ تیوی تَرًوٌت شْرّا
در خاًِ ریاضیات یسد
سال ًَ( 1398بت زهستاى)
هساتمِ ریاضی تیيالوللی تَرًوٌت ضْزّا یه هساتمِ حل هسالِ ریاضی است .در حال حاضز داًصآهَساى تیص اس
 100ضْز دًیا ضاهل ضْزّایی اس وطَرّای آرصاًتیي ،آلواى ،آهزیىا ،اتزیص ،اسلَاوی ،اسپاًیا ،اوزایي ،تلغارستاى،
رٍسیِ ،سالًذًَ ،واًادا ،ولوثیا ،لَوشاهثَري ،یَگَسالٍی ،یًَاى ٍ ایزاى در ایي هساتمِ ضزوت وزدُاًذ.
اهسال ضْز یشد تزای دّویي تار در ایي هساتمات ضزوت خَاّذ وزد .هساتمِ در سغح پیطزفتِ ٍ ػادی تزگشار هیضَد
(وِ سَاالت پیطزفتِ در سغح الوپیاد تیيالوللی ریاضی است ٍ سَاالت ػادی تا ّذف جذب توام داًصآهَساى
ػاللوٌذ تِ ریاضیات تٌظین هیضَد) .تسیاری اس هسائل ایي هساتمِ (وِ سَاالت آى در سغح تیيالوللی عزح
هیضًَذ) داًص ٍ تىٌیه خیلی پیطزفتِ ًویخَاّذ ،تلىِ تِ فىز جذیذ ٍ لذرت ضزوتوٌٌذگاى ًیاس دارد.
سَاالت ایي هساتمِ اس هسىَ دریافت ٍ تزجوِ هیضَد ٍ تؼذادی تین تزتز اًتخاب ٍ تزگِّای آًاى تِ هسىَ ارسال
هیگزدد .ایي تزگِّا در هسىَ وٌتزل ٍ هجذداً تصحیح ٍ تینّای تزگشیذُ اًتخاب هیضًَذ .تزگشیذگاى ،دیپلنّایی اس
آوادهی رٍسیِ دریافت هیًوایٌذ ٍ ضاًس ضزوت در اردٍی تاتستاًِ هسىَ را تِ دست هیآٍرًذ.
تینّای برتر شْر یسد تَسط خاًِ ریاضیات یسد طی هراسوی ،لَح تقدیر ٍ جایسُ دریافت هیکٌٌد.
داًصآهَساى تایذ در لالة تینّای سِ ًفزُ در هساتمِ ضزوت وٌٌذ .تینّای ضزوتوٌٌذُ هیتَاًٌذ در یىی اس
پایِّای ّطتن ٍ ًْن یا دّن ٍ یاسدّن ثثت ًام وٌٌذ .هٌظَر اس پایِ ّطتن ٍ ًْن داًصآهَساًی ّستٌذ وِ ّز سِ
ًفز در پایِّای ّطتن یا ًْن هطغَل تِ تحصیل تاضٌذ ٍ پایِ دّن ٍ یاسدّن داًصآهَساًی وِ حذالل یه ًفز در
پایِّای دّن ٍ یاسدّن هطغَل تِ تحصیل تاضٌذ.

ّ شیٌِ تزای ضزوت در یه آسهَى (ػادی یا پیطزفتِ)  600/000ریال تزای ّز تین سًِفزُ ٍ ّشیٌِ تزای
ضزوت در ّز دٍ آسهَى ػادی ٍ پیطزفتِ  1/000/000ریال تزای ّز تین سًِفزُ هیتاضذ.
سغح ػادی :رٍس جوؼِ  98/12/02ساػت  8صثح (هذت آسهَى  4ساػت ٍ رتغ است)
زهاى برگساری
سغح پیطزفتِ :رٍس جوؼِ  98/12/16ساػت  8صثح (هذت آسهَى  5ساػت ٍ رتغ است)
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 پاسخًاهِ ّز تین پس اس جذا ضذى اس سزتزيّا تَسظ داٍراى تغَر هستمل ٍ واهل تصحیح خَاّذ ضذ ٍ سِ
سَالی وِ تیطتزیي اهتیاس را آٍردُ تاضٌذ ،اًتخاب هیضًَذ ٍ تِ حساب اهتیاسّای تین هٌظَر هیضَد .تَصیِ
هیگزدد اػضای ّز تین ،در ساػات اٍلیِ تِ توام هسائل فىز وٌٌذ ٍ در هَرد ّز سَال آىچِ وِ هَرد تَافك
اػضای تین است را رٍی تزگِ تٌَیسٌذ.
 دلت در ًَضتي راُ حل ٍ رسن هٌاسة اضىال هَرد ًیاس ًِ ،تٌْا تِ حل هسائل ووه هیوٌذ ،تلىِ فزم ظاّزی
اٍراق ّن هَرد ارسیاتی لزار هیگیزد ٍ تْتزیي پاسخًاهِّا اس ایي ًظز ّن تِ وویتِ هزوشی در هسىَ هؼزفی
هیضًَذ.
 داًصآهَساى ػشیش تایذ دلت فزهایٌذ وِ هثٌای اصلی ایي هساتمِ ،وار گزٍّی استّ .ز تین تا ّنفىزی ٍ وار
هطتزن اػضای تین فمظ یه پاسخًاهِ ارائِ خَاّذ داد.
 تالش هیضَد ًتیجِ هساتمِ حذاوثز تا اٍاخز فزٍردیي هاُ  13۹9اػالم گزدد.
 تاتَجِ تِ ایٌىِ تزگشاری آسهَى هٌَط تِ دریافت سَاالت در هَلغ همزر اس وویتِ هزوشی در هسىَ هیتاضذ ،در
صَرت ّزگًَِ تغییز در سهاى هساتمِ اس عزیك ّویي واًال اعالعرساًی خَاّذ ضذ.
 هٌاتغ هَرد استفادُ ٍ ًوًَِ سَاالت ایي آسهَى را هیتَاى در سایتّای سیز هطاّذُ وزد:
 http://www.mathhouse.org
 http://www.amt.canberra.edu.au/imtot.html
 http://www.math.toronto.edu/oz/turgor

آخریي هْلت ثبت ًام دٍشٌبِ  98/۱1/28هیباشد.
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