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  جناب آقاي هوشنگ اصانلو

 زنجان مدیر محترم خانه ریاضیات 
  

  ؛و احترام با سالم

 15و مدارس بیش از مدرسه در هلند  90از  مپیاد در بیشیلAسابقه مرساند یبه استحضار م

برگزار  به صورت دو مرحله اي هلندفرودنتال کشور تحقیقاتی موسسه کشور دنیا به مرکزیت 

چند سالی است که موسسه با خانه ریاضیات اصفهان،  آنهمکاري  امهنتفاهمدر پی . شودیم

دیگر ایران  هايشهر واصفهان  در ،هاي ریاضیاتخانهمرحله اول این مسابقه با همکاري 

شهر شرکت کننده در مرحله اول این مسابقه،  10شود. سال گذشته از بین میبرگزار  همزمان

به  انتخاب و مپیادیلAسابقه ط کمیته بین المللی متیم براي شرکت در مرحله نهایی، توس 2

  یکی از این تیم ها از شهر بوشهر بود.خوشبختانه  که شدند اعزامکشور هلند 

بزرگ و  مسئلهیک بایستی صورت دقیق به صورت گروهی آموزان دانشدر این مسابقه 

را تحلیل  آمدهدست بیابند، نتایج به آن مناسبی براي حل  راهکارهايیر کنند، فسرا ت واقعی

هایی چون خواندن در این رهگذر مهارت .هنده دیارابه شکل مناسبی کنند و نتایج نهایی را 

سازي ریاضی مسایل، کارگروهی و نوشتن موثر، تفکر پویا و خالق، استفاده ازمدل

  آموزان رشد خواهد یافت. یافته و موثر در دانشارساخت

جهت یا دو تیم  صورت به حد نصاب رسیدن امتیازها، یکاین مسابقه در  دوم مرحلهبراي 

آموزان ضمن . این دانششوندانتخاب میاعزام به کشور هلند و شرکت در مرحله نهایی مسابقه 

از  يالمللی، متناسب با امتیاز اخذ شده جوایزدرگیر شدن در یک مسابقه معتبر و مفید بین

  . طرف آن موسسه دریافت خواهند نمود

 تري از مسابقه درج شده است. همچنین اطالعات بیشتر دراطالعات دقیق 2شماره  لدر فای

قابل از طریق سایت اینترنتی خانه ریاضیات اصفهان (بخش مسابقات) 	رابطه با این مسابقه

   :دسترسی است

www.mathhouse.org 

دیگر  يهاشهران در زاین مسابقه را با همکاري شما عزی مایل استخانه ریاضیات اصفهان 

  اجرا کند.  ی که ذیالً بیان خواهد شدکشورمان  نیز به صورت
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  شیوه همکاري:

به  ایشانمشخصات  وخانه ریاضیات مربوط انتخاب از یک نفر به عنوان سرپرست مسابقه  -1

خصوص آدرس پست شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت، شماره دورنگار و به همراه

 031-36692013و یا  asiyemokhtari @yahoo.comاز طریق (ایشان الکترونیکی 

هاي هماهنگی ) به خانه ریاضیات اصفهان اعالم شود، پس از آنمختاريخانم  107 داخلی

خواهشمند است شماره حساب مربوط به خانه بعدي بین این دو نفر انجام خواهد شد. 

 همراه با اطالعات فوق ارسال فرمایید.ریاضیات شهر خود را نیز 

شما فعال وآدرس آن  شهر آموزي براي حوزه جغرافیاییدانش هاينام گروهسیستم ثبت -2

را روي وب سایت خود قرار دهید. لینک آن ، که الزم استشودارسال می سرپرست براي

نام و شرکت بتآموزان جهت ثدانش اي از توضیحات کامل براي راهنمایین نمونههمچنی

ارسال معرفی شده  شما براي سرپرست روي وب سایتبارگذاري نیز جهت در مسابقه 

  شود.می

نام با پرداخت ند ثبتکنند و پایان فرایثبت نام می هاي چهار نفريگروهآموزان در دانش -3

به حساب خانه ریاضیات اصفهان که از طریق سایت و  الکترونیکی همراه خواهد بود

 شود. واریز می

  باشد.میتومان  25000به ازاي هر نفر  ثبت نام هستند مایل بههایی که هزینه براي گروه

براي اجراي مسابقه به حساب خانه نام نه ثبتهزار تومان از هزی 60به ازاي هر تیم، و

  .شودشما واریز میریاضیات 

تا  دوشیم) براي سرپرست ارسال 3ایل شماره (فدستورالعمل اجراي مرحله اول مسابقه  

 استفاده نماید. از آن مسابقه تمام مراحل براي اجراي 

از طریق (شده  سرپرست معرفییک روز قبل از شروع مسابقه، سوال ترجمه شده، براي  -4

 گردد.ارسال می )یآدرس پست الکترونیک

هایی جهت راهنمایی ها خواهد بود. لذا فایلبرگهتصحیح دار شما عهدهشهر  خانه ریاضیات -5

  خواهد شد. ارسال به سرپرست ها، برگه بنديآشنایی مصححان جهت رتبهو 

   گردد.  برگه برتر به خانه ریاضیات اصفهان ارسال 10حداکثر پس از تصحیح الزم است 
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د، الزم است موضوع در اسرع وقت آیها مشکالتی پیش در صورتی که در تصحیح برگه

  به خانه ریاضیات اصفهان اطالع داده شود. 

و در نماید می یبازبینرا ها طرف خانهارسال شده از هاي همه برگه خانه ریاضیات اصفهان -6

 کند. میشش برگه برتر را ترجمه و براي موسسه فرودنتال ارسال مجموع 

 031-36692013 از طریق شماره مختاريخانم به این مسابقه در تمام مراحل مربوط  -7

 اسخگوي سواالت شما خواهند بود. پ 107 یداخل

و مهلت ثبت نام تا تاریخ   برگزار خواهد شد  95 /08/ 28  ریخاین مسابقه در روز جمعه تا 

  .می باشد 13/08/95

  سسپابا 

  خردپژوه
 

    مدیر خانه ریاضیات اصفهان


