دومین المپیاد ریاضی همزمان
گروه آموزشی آفتاب

مقدمه:
المپیاد بینالمللی ریاضی  IMOمسابقه ریاضی بینالمللی است که بطور سالیانه در کشورهای مختلف جهان
برگزار میشود .اولین المپیاد بینالمللی ریاضی در سال  9191در کشور رومانی و با شرکت  7کشور برگزار شد.
که روند رو به رشد کشورهای شرکت کننده در این مسابقه بینالمللی به بیش از  911کشور از سرتاسر جهان
انجامید.
این مسابقه امسال در کشور آفریقای جنوبی در تاریخ  97و  91ام تیرماه برگزار میشود .باشگاه دانشپژوهان
جوان قصد دارد برای دومین بار این رویداد بینالمللی را به طور همزمان در کشور اجرا کند .گروه آموزشی آفتاب
نیز مجری برگزاری این مسابقه ریاضی به صورت مجازی میباشد.
زمان آزمون:
سهشنبه  97ام و چهارشنبه  91ام تیرماه سال 9111
نحوه برگزاری:
آزمون روز اول از ساعت  22روز  97ام آغاز و تا ساعت  1بامداد فردای آن روز ادامه مییابد و همچنین آزمون
روز دوم از ساعت  22روز  91ام آغاز و تا ساعت  1بامداد فردای آن روز ادامه مییابد .سوالها در ساعات شروع
آزمون روی وبسایت قرار میگیرد.
جهت تصحیح پاسخ برگ ،کافیست پاسخنامه خود را به همراه تصویر فیش واریزی و یا شماره تراکنش (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 و یا شماره تراکنش (طبق ردیف 2
در بخش هزینه آزمون) به آدرس ایمیل  sunacademy.ir@gmail.comارسال کنید.

نحوه دریافت پاسخ سوالهای آزمون:
شرکت کنندگان پس از ارسال تصویر فیش واریزی و یا شماره تراکنش ،حداکثر تا  9روز بعد از آزمون ،از طریق
پست الکترونیکی خود پاسخ سوالهای آزمون را دریافت میکنند.

نحوه ارسال پاسخ برگها:
شرکتکنندگان تا  9ساعت پس از پایان آزمون فرصت دارند تا پاسخنامه خود را به صورت فایل متنی و یا تصویر
هر برگهای که در آن ترتیب سؤالها و پاسخها مشخص و واضح باشد به پست الکترونیکی
 sunacademy.ir@gmail.comارسال

کنند.

نکته :دقت کنید که تصاویر پاسخبرگها باید کامال واضح و خوانا

باشد.

نحوه دریافت نتیجه تصحیح برگهها:
برگههای تصحیح شده و نتیجه آزمون به آدرس پست الکترونیکی افراد شرکت کننده حداکثر تا 9هفته بعد از
برگزاری آزمون ارسال

میشود.

هزینه آزمون (به ازای هر شرکت کننده):
نحوه شرکت در آزمون

ردیف

مبلغ (تومان)

9

دریافت پاسخ سوالها  +تصحیح

99 111

2

دریافت پاسخ سوالها

9 111

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

انجام شود و بعد از پرداخت ،تصویر فرم انجام تراکنش و یا شماره

تراکنش ذخیره و ارسال شود.
تماس باما:
پست الکترونیکsunacademy.ir@gmail.com :
شماره تماس11919919090 :

