
 ایران یانجمن ریاض
1258، شمارة 1350تأسیس   

 پارك ورشو، داخل خ ورشو، نبش استادنجات الهیتهران، خ 
  13145 -418تهران ـ صندوق پستی 

  88807775 و 88077958، 88808855 :و دورنگار تلفن
  iranmath@ims.irنشانی الکترونیک: 

 http://www.ims.irمنزلگاه: 

 به نام آن که جان را فکرت آموخت
 6021/23/1400شماره: 

 21/10/1400تاریخ:  
ریاست محترم دانشکده علوم ریاضی/ مدیر محترم گروه ریاضی 

ماه  اردیبهشت 23تا  19در روزهاي  کشور دانشجویی ریاضی ۀمسابق چهارمینبا عرض سالم و احترام، خرسندم به اطالع جنابعالی برسانم چهل و 
 برگزار خواهد شد. با دعوت از تیم آن دانشگاه در این مسابقات خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمایید. 1401

تواند یک تیم متشکل از حداکثر پنج نفر همراه با یک  آزاد اسالمی می دانشگاه و نور پیام دانشگاه همچنین عالی، آموزش ؤسسۀهر دانشگاه یا م )1
 . دبیرخانه معرفی نماید به علمی أتسرپرست از اعضاي هی

کنندگان در زمان آزمون  ریاضی دانشجویی کشور براساس محل اقامت شرکت ۀمسابق چهارمینچهل و  با توجه به شرایط کنونی، محل برگزاري *
 باشد. الزامی می "محل اقامت در زمان آزمون"گردد. لذا اعالم  هاي ریاضی منتخب در سراسر کشور تعیین می در تعدادي از دانشکده

توانند به عنوان  شوراي اجرایی انجمن ریاضی ایران، دانشجویان از هر رشته یا گرایشی (ریاضی یا غیر ریاضی) می  6/10/96  مورخ ۀطبق مصوب  )2
عضوي از تیم دانشگاه محل تحصیلشان براي شرکت در مسابقات ریاضی انتخاب شوند. 

 باشد. مسابقه نمیدانشجویی که در مسابقات پیشین بیشتر از یک مدال کسب کرده باشد مجاز به شرکت در    )3

 توانند در مسابقه شرکت کنند. هاي کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتري پیوسته که بیش از چهار سال تحصیلی را نگذرانده باشند می دانشجویان دوره  )4
 شود. بندي تیمی براي آنها لحاظ نمی در صورتی که تعداد دانشجویان معرفی شده در یک تیم کمتر از پنج باشند رده  )5
هاي  اند جهت تصحیح برگه آور بوده  خود مدالقبالً که تکمیلی تحصیالت دانشجویان یا علمی أتتواند حداکثر دو نفر از اعضاي هی ر دانشگاه میه  )6

نفر را انتخاب خواهد کرد. لطفاً تلفن تماس این افراد را قید   12 آزمون مسابقه مطابق فرم پیوست معرفی کند. کمیته علمی از میان این افراد 
بفرمائید. 

 جبر از متشکل: جبر ۀشود. در هر جلسه در هر یک از سه شاخ کشد، در دو نوبت با زمان مساوي برگزار می مسابقه که حدود هشت ساعت طول می )7
هاي ریاضیات گسسته و ترکیبیات،  و توابع مختلط؛ مسائل ابتکاري: در زمینهآنالیز ریاضی  از متشکل: ریاضی آنالیز خطی؛ جبر و) حلقه و گروه(

شوند  طرح می دانشجویان استدالل قدرت و خالقیت ةشوند. این مسائل جهت سنجش قو می داده ألهنظریه اعداد، ریاضیات عمومی و احتمال، دو مس
 هاي کارشناسی استفاده شود. دورههاي  هاي ساده و از درس االمکان از روش ها باید حتی و در حل آن

به   1400 ماه بهمن30تکمیل نموده و حداکثر تا www.ims.ir (فرم پیوست) را با مراجعه به سایت انجمن به نشانی  wordخواهشمند است فایل  
 ارسال نمائید.   iranmath@ims.irنشانی 

واریز و سند واریزي  تومان است که باید به شماره حساب زیر هزار پنجاهو ششصد ریال، معادل  000,500,6 مبلغ نفر هر براي مسابقه در شرکت ۀهزین
  . شود ارسال انجمن ۀبه همراه فرم مشخصات به دبیرخان

   به نام انجمن ریاضی ایران) 0037  کد( غربی زند کریمخان ۀبانک تجارت، تهران، شعب  296252824  ةشمار
  IR 060180000000000296252824 شماره شباي تجارت: 

   به نام انجمن ریاضی ایران   5859837000056842 شماره کارت تجارت انجمن: 

 .شوند مند می هایی که عضو حقوقی انجمن ریاضی ایران هستند از تخفیف ده درصدي بهره ضمناً دانشگاه 
 پیشاپیش از همکاري جنابعالی سپاسگزارم. 
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بیژن احمدي کاکاوندي
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