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 به نام آن که جان را فکرت آموخت

       

 یاضيمحترم گروه ر ري/ مدیاضيمحترم دانشكده ر استير

 

ماه  وريشهر  11تا  1۱ یکشور در روزها يیدانشجو یاضري مسابقه نيمچهاربرسانم چهل و  یعرض سالم و احترام، خرسندم به اطالع جنابعال با

 همسابق نيدانشگاه در ا آن ميدعوت از ت ضمنبرگزار خواهد شد.  )تهران( الزهرا (  در دانشگاه وريشهر 11از بعد از ظهر روز  هامي)ورود ت 1404

 .دييتوجه فرما ريخواهشمند است به نكات ز

           از حداکثر پنج نفر همراه با  متشكل ميت كي تواندیم ینور و دانشگاه  آزاد اسالم اميدانشگاه پ  نيهمچن ،عالی آموزش سسهمو ايدانشگاه  هر -1

    اياز هر رشته  انيدانشجو ران،يا یاضيانجمن ر يیاجرا شورای ۶/1۸/0۶ مورخمصوبه  طبقبه مسابقه اعزام کند.  یعلم تايه یسرپرست از اعضا كي

 انتخاب شوند.      یاضيشرکت در مسابقات ر یبرا لشانيتحصدانشگاه محل  مياز ت یتوانند به عنوان عضو ی( میاضير ريغ اي یاضي)ر یشيگرا

 .باشدیمدال کسب کرده باشد مجاز به شرکت در مسابقه نم كياز  شتريب نيشيکه در مسابقات پ يیانشجود -۱

در اين مسابقه  توانندیم باشندرا نگذرانده  یلياز چهار سال تحص شيکه ب وستهيپ یدکتر اي وستهيارشد پ یکارشناس یهادوره انيدانشجو -4

 شرکت کنند.

 .شودینم ظآنها لحا یبرا یميت یبندکمتر از پنج باشند رده ميت كيشده در  یمعرف انيکه تعداد دانشجو یصورت در -8

 حيجهت تصح را اندآور بودهکه قبالً خود مدال یليتكم التيتحص انيدانشجو اي یعلم تايه یحداکثر دو نفر از اعضا تواندیدانشگاه م هر -1

 خاب خواهد کرد. نفر را انت 1۱افراد  نيا انياز م یعلم تهي. کم)با ذکر شماره تلفن( کند یمعرف وستيآزمون مسابقه مطابق فرم پ یهابرگه

 متشكل: جبراز سه شاخه  كي. در هر جلسه  در هر شودیم برگزار یدر دو نوبت با زمان مساو کشد،یمسابقه که حدود هشت ساعت طول م  -۶

گسسته و  اتياضير یهانهي: در زمیو توابع مختلط؛ مسائل ابتكار یاضير زيآنال: متشكل از یاضير زيآنال ؛خطی جبر و( حلقه و گروه) جبر از

 انيو قدرت استدالل دانشجو تخالقيمسائل جهت سنجش قوّه  ني. اشوندمی داده لهدو مسا  احتمال،و  یعموم  اتياضياعداد، ر هينظر ات،يبيترک

 استفاده شود. یکارشناس یهادوره یهاساده و از درس یهااز روش االمكانیحت ديها باو در حل آن شوندیم طرح

  00ماه   بهشتيارد 1۸نموده و حداکثر تا  ليتكم www.ims.ir یانجمن به نشان تي( را با مراجعه به ساوستي)فرم پ word لياست فا خواهشمند

 .ديارسال نمائ   iranmath@ims.irیبه نشان

تومان است  ششصد و پنجاه هزارمعادل  ال،ير  ۸۸۸,1۸۸,۶ راننده( مبلغ  اناًياح و هر نفر )اعم از سرپرست، دانشجو یشرکت در مسابقه برا نهيهز 

 انجمن  ارسال شود.  رخانهيبه همراه فرم مشخصات  به دب یزيو سند وار زيوار ريبه شماره حساب ز ديکه با

 رانيا یاضي( به نام انجمن ر۸۸47)کد  یزند غرب مخانکري شعبه تهران، تجارت، بانك  ۱0۶۱1۱4۱8شماره  

 ۸۶۸14۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۱0۶۱1۱4۱8IRشماره شبا:       ،  1410447۸۸۸۸1۶48۱:  رياضی ايران انجمنبه نام کارت تجارت  شماره

 .شونديمند مبهره یده درصد فيهستند از تخف رانيا ياضيانجمن ر يکه عضو حقوق ييهاضمناً دانشگاه

 سپاسگزارم. یجنابعال یاز همكار شيشاپيپ

   یراطيق یمجتب                                                                                                                    

                                                                                                                    
   کشوريیدانشجویاضير مسابقاتلمیعتهيکمسيئر                                                                                                

 

     

                   جهت اطالع. رانيا یاضيمحترم انجمن ر  سيرئسيد منصور واعظ پور دکتر  یرونوشت: جناب آقا 


