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 آموختگان محترم رياضی سراسر کشور، دانش

 

 با سالم،

برگزار شد و پس از آن به دليل  0581طور که اطالع دارید آخرین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور در شهریور ماه سال همان

مند و مستعد کارشناسی رشته ریاضی از هدانشجویان عالق گيری کووید این مسابقه به مدت دو سال برگزار نشده و بسياری ازهمه

مجدداً مسابقه را  0810اکنون که انجمن ریاضی ایران تصميم گرفته در اردیبهشت سال . اندشرکت در این مسابقه معتبر محروم شده

ر چنين مسابقاتی بروز دهند، شورای های خود را داند شایستگیبرگزار کند، جهت کمك به دانشجویانی که در اثر بحران کرونا نتوانسته

از کميته مسابقات ریاضی درخواست نمود، فقط برای یك  0811ماه بهمن 53های الزم در اجرایی انجمن ریاضی ایران پس از بررسی

در این . م کندای متفاوت از رده دانشجویان کارشناسی جاری فراهبار، تمهيدات علمی و اجرایی الزم برای شرکت این عزیزان را در رده

 .رسدراستا نكات ذیل به اطالع می

 
 0811-0588یا سال تحصيلی  0588-0581آموختگان کارشناسی رشته ریاضی که در پایان سال تحصيلی کليه دانش .0

و پس از پرداخت هزینه انفرادی  اند و قبالً موفق به کسب دو مدال از مسابقه ریاضی نشده باشند، به طورالتحصيل شدهفارغ

 0811اسفند  05جهت شرکت در مسابقه چهل و چهارم درخواست خود را تا روز جمعه  (مانند دانشجویان کارشناسی جاری)

های امتحانی تعيين کنندگان در حوزهاین عزیزان نيز مانند سایر شرکت. به انجمن ریاضی ایران ارسال کنند( غير قابل تمدید)

 55تا  08روزهای  در —کنندگان تعيين و اعالم خواهد شدکه بر اساس محل اقامت شرکت—ور شده در سراسر کش

آزمون در  ضمناً .شرکت خواهند کرد موضوعات مسابقهدر همان و  های دانشگاهیتيم مسابقههمزمان با   0810ماه اردیبهشت

بدیهی است که این . اختتاميه است و روز پنجم اعالم نتایج وشود، روزهای سوم و چهارم تصحيح اوراق دو روز اول برگزار می

 .های بعد وجود نخواهد داشتامكان در مسابقات سال

 
کميته علمی مسابقه و پس از تصحيح  کننده منحصراً توسطآموخته شرکتهای احتمالی ميان عزیزان دانشتوزیع مدال ۀنحو .5

 .های الزم انجام خواهد گرفتها و بررسیبرگه

 
در چهل و چهارمين مسابقه ریاضی کشور مطلقاً تأثيری در کيفيت سؤاالت،  0بدیهی است که شرکت داوطلبان مشمول بند  .5

کننده دانشجویان کارشناسی جاری شرکتبندی فردی و تيمی ها و نيز رتبهمدال شكل تصحيح، کميت و کيفيت توزیع

 .نخواهد داشت

 

 با احترام
 بیژن احمدی کاکاوندی

 

 کشور يیدانشجو یاضيمسابقه ر یعلم تهیکم سیرئ

   


