
  95لیمپیاد-Aشرکت در مسابقه  لدستورالعم

هاي هاي نهم، دهم و سوم دبیرستان) رشتهآموزان (پایههاي چهار نفره از دانششرکت در این مسابقه به صورت تیم -١

ها و مدارس متفاوت (با جنسیت یکسان) انتخاب شوند، لذا توانند از پایهمختلف میسر است. اعضاي هر تیم می

 .نام در مسابقه اقدام نمایندجهت ثبتتر ضمن تشکیل تیم خود مند هرچه سریعآموزان عالقهدانش

 نماینده تیم انتخاب می شود.پس از مشخص شدن اعضاي تیم یک نفر به عنوان  -٢

 نفر تیم خود به سایت خانه ریاضیات اصفهان به نشانی زیر مراجعه می کند: 4نماینده با داشتن کدهاي ملی  -٣

http://www.mathhouse.org  

ات دهمین دوره مسابق "می گردد. در این قسمت روي لینک  "مسابقات"و سپس از قسمت باالي صفحه وارد بخش 

مسابقه روي لینک  رد مطالعه کامل و دقیق شرایط شرکت و ثبت نامکلیک کرده سپس در صفحه جدید با  "ایلمپیاد

  در باالي صفحه کلیک می کند. "ثبت نام"

کلیک کرده و مراحل ثبت نام را طی  "95لیمپیاد-Aثبت نام در "در قسمت سمت راست صفحه جدید روي لینک  -٤

 می کند.

نام تیم براي شرکت در مسابقه، پس از انجام مرحله مربوط به پرداخت اینترنتی پایان دقت کنید که مراحل ثبت -٥

نفر  4( هزینه ثبت نام براي  .شودحله را تکمیل نکنند، ثبت نامشان لغو میهایی که این مردسته از تیمپذیرد و آنمی

و شتاب و رمز دوم از طریق همین سایت با داشتن یکی از کارت هاي بانکی عض آن هزار تومان است که پرداخت 100

 امکان پذیر خواهد بود)

 .یادداشت نموده و از آن مراقبت کنیدکد تیم خود را پس از پایان ثبت نام  -٦

الع طزنجان در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه خواهد بود و هر گونه تغییر ا خانه ریاضیاتحل برگزاري مسابقه م -٧

  رسانی خواهد شد.

 .می باشد 13/08/95و مهلت ثبت نام تا تاریخ   برگزار خواهد شد  95 /08/ 28  ریخاین مسابقه در روز جمعه تا -٨
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