آزمون آزمایشی مرحله دوم المپیاد ریاضی
گروه آموزشی آفتاب

آزمونهای عیدانه مرحله دوم المپیاد ریاضی گروه آموزشی آفتاب
مقدمه:
آشنایی دانشآموزان با المپیادهای علمی فرصتی مناسب جهت فکر کردن صحیح و مطالعه دقیقتر علوم پایه
میباشد .در راستای تحقق هرچه بهتر این هدف ،گروه آموزشی آفتاب با بهرهگیری از اساتید نخبه و باسابقه و
همکاری گروه همساز در این حوزه ،اقدام به برگزاری آزمونهای آزمایشی المپیادهای علمی نموده است.
آزمونهای آزمایشی مرحله دوم به صورت تشریحی شامل  4سوال از مباحث جبر ،هندسه ،ترکیبیات و نظریه
اعداد میباشد.
زمان آزمون:
92ام فروردین 3121
نحوه برگزاری:
مدارس شرکت کننده در آزمون از  9روز قبل از هر آزمون ،سوالها را دریافت کرده و در زمان اعالم شده اقدام
به برگزاری آزمون میکنند .مبلغ هر آزمون نیز طبق ردیف  3در بخش هزینه آزمون میباشد.
شرکت کنندگانی که به طور مستقل در آزمونها شرکت کردهاند میتوانند ساعت  2صبح روز برگزاری آزمون
سوالها را از بخش آزمون وبسایت  sunacademy.irدریافت کنند.
جهت تصحیح پاسخ برگ ،کافیست پاسخنامه خود را به همراه تصویر فیش واریزی برای هر آزمون (طبق ردیف
 9در بخش هزینه آزمون) به آدرس ایمیل  sunacademy.ir@gmail.comارسال کنید.
اگر تنها مایل به دریافت پاسخ سوالهای آزمون هستید تصویر فیش واریزی برای هر آزمون (طبق ردیف  1در
بخش هزینه آزمون) به آدرس ایمیل  sunacademy.ir@gmail.comارسال کنید.
نکته :لطفا در ایمیل ارسالی حتما ذکر شود که مبلغ پرداخت شده جهت شرکت در کدامیک از آزمونهای
عیدانه میباشد.

نکته :آزمونهای عید برای افرادی که ثبت نام کرده اند ایمیل خواهد شد و با چند روز تاخیر در وبسایت قرار
خواهد گرفت.
نکته :لطفا قبل از شروع هر آزمون در آن ثبت نام کنید .در صورتی که بعد از شروع آزمون ثبتنام نکرده باشید
ممکن است سواالت برای شما ارسال نشود و این برعهده گروه نیست.
نحوه دریافت پاسخ سوالهای آزمون:
شرکت کنندگان پس از ارسال تصویر فیش واریزی آزمون مربوطه ،حداکثر تا  3روز بعد از آزمون ،از طریق پست
الکترونیکی خود پاسخ سوالهای آزمون را دریافت میکنند.
نحوه ارسال پاسخ برگها:
مدارس میتوانند تصاویر پاسخنامههای دانشآموزان را از طریق پست الکترونیکی
 sunacademy.ir@gmail.comارسال نمایند و یا برگههای پاسخ دانشآموزان را به آدرس زیر ارسال
کنند.

آدرس :تهران ،خیابان سی متری جی  -خیابان امامزاده عبداهلل  -کوچه رجبی  -پالک 43
کد پستی3183581534:
شرکتکنندگان مستقل نیز تا  3ساعت پس از پایان آزمون فرصت دارند تا تصویر پاسخبرگهای تشریحی خود
را به پست الکترونیکی  sunacademy.ir@gmail.comارسال
نکته :دقت کنید که تصاویر پاسخبرگها باید کامال واضح و خوانا

کنند.

باشد.

نکته :پاسخ مربوط به هر سوال را در برگهای جداگانه ارسال کنید.
نحوه دریافت نتیجه تصحیح برگهها:
برگههای تصحیح شده و نتیجه آزمون به آدرس مدارس و یا پست الکترونیکی افراد شرکت کننده حداکثر تا
3هفته بعد از برگزاری آزمون ارسال

میشود.

هزینه آزمون (به ازای هر شرکت کننده):

ردیف

نحوه شرکت در آزمون

مبلغ (تومان)

3

از طریق مدرسه

38 000

9

دریافت پاسخ سوالها  +تصحیح

38 000

1

دریافت پاسخ سوالها

8 000

نکته :لطفا هر گونه پرداخت فقط از طریق درگاه پرداخت اینترنتی دانشگاه صنعتی شریف به آدرس
siro.sharif.ir/payment

انجام شود و در هنگام پرداخت در قسمت بابت ،عنوان " آزمونهای آمادگی المپیادهای

علمی ،دروس دبیرستانی و دانشگاهی " انتخاب شود و بعد از پرداخت ،تصویر فرم انجام تراکنش ذخیره و ارسال
شود.
تماس باما:
وبسایتsunacademy.ir :
پست الکترونیکsunacademy.ir@gmail.com :
شماره تماس02101038525 :

