
  IMC2016 رياضي آزمون انتخابي مسابقات جهانيمرحله دوم  اعالم نتايج نهايي
در اين مرحله از مسابقات . ماه برگزار گرديد ارديبهشت 17جمعه در روز  )IMC2016( مسابقات جهاني رياضي آزمون انتخابي دوم مرحله
  .ندشركت نموددانش آموز در يك رقابت فشرده به صورت فردي  3.000
  اعالم مي گردد پيوستبا توجه به شرايط در مجموع نمرات آزمون پاسخ كوتاه و تشريحي نفرات برتر به شرح.  
  مسابقات گروهي بين المللي رياضي IMCدر كشور هاي مختلف برگزار مي گردد كه اين دوره از مسابقات هر ساله با حضور كشور

   .خواهد شدبرگزار  1395 مرداد 29الي جمعه  24شنبه  يكز رواز  تايلند
  نتايج با توجه به خوداظهاري دانش آموزان در خصوص مشخصات و تاريخ تولد اعالم شده است، بديهي است در صورت اثبات عدم

 .صحت اطالعات مندرج در فرم و پاسخ برگ مرحله دوم، دانش آموز حذف خواهد شد

  شركت كليه دانش آموزان تهران و ساير . شده استطراحي رايگان جهت آماده سازي تيم اعزامي، دوره هاي آنالين و حضوري
      شرايط اقامتي ويژه ( .استان ها در دوره هاي متمركز حضوري در شهر تهران الزامي است و هيچ غيبتي پذيرفته نمي باشد

 )دانش آموزان پيش بيني شده است

 و شرايط اعزام متعاقباً از طريق سايت خانه رياضي تهران اطالع رساني خواهد شد حضوري و آنالين دستورالعمل دوره هاي آمادگي.  
 تيم از هر  سهkeystage  تيم پسر و يك تيم دختر به مسابقات اعزام خواهند شد به عالوه اينكه در هر جنسيت تعدادي  دوشامل

  .لي، جايگزين ايشان شونداز نفرات بصورت ذخيره اعالم مي گردند تا در صورت انصرافي افراد تيم اص
  اقدام نمايند+ 10كليه نفرات اصلي و ذخيره الزم است سريعاً نسبت به اخذ گذرنامه در دفاتر پليس.  
 رواديد بر عهده كشورهاي شركت كننده مي باشد در اين دوره از مسابقات  ام،اعز دوره هاي آموزشي، با توجه به اينكه هزينه هاي

گونه اعتبار دولتي صرف شركت در مسابقات  گردد و هيچدانش آموزان شركت كننده تامين ميتوسط  نيز كليه هزينه هاي اعزام
از جمله مدارك شناسايي  ارايه مدارك مورد درخواست تكميل فرم اينترنتي در سايت خانه رياضي تهران، در صورت عدم .شودنمي

افراد ذخيره جايگزين نفرات  95خرداد  24تا تاريخ  ريال 60.000.000و واريز هزينه اعزام به ميزان  و رضايت نامه محضري اولياء
 .اصلي خواهند شد

 در كه افرادي از Keystage3 آمد خواهد به عمل زير هاي كتاب مبناي بر آزموني آموزشي، دورهابتداي  در باشند شده پذيرفته .
 .مطالعه نموده باشند را زير هاي كتاب ")بخش انتهاي هاي سوال نه و( هاي مثال و درس متن" هستند موظف كنندگان شركت
و به منظور حصول اطمينان از  دارد رد و قبولي صورت امتحان اين. بود خواهد ها درس متن هاي سوال مشابه بسيار ها سوال

آموزشي  مفاهيمو عدم تسلط بر بديهي است در صورت احراز عدم مطالعه . تسلط بر محتواي آموزشي كتب فوق الذكر مي باشد
  .نفرات ذخيره جايگزين نفرات اصلي خواهند شدكتب، 

  اعداد تئوري

 زواره بهشتي و ميرزاخاني خانم نوشته) زرد جلد( اعداد نظريه كتاب اول فصل شش  
 باشد مربوط پل معادله به كه قسمتي هر از غير به 10و9و7 فصل( صفا اعداد تئوري بر اي مقدمه سفيد جلد كتاب (

  خوشخوان انتشارات
 اينترنت: منبع(  نظامي قاضي آقاي نوشته خط دو لم جزوه(  

  تركيبيات
 تركيبيات به مربوط هاي فصل فقط( مساله حل هاي استراتژي(  
 طبيعي اعداد هاي افراز فصل از غير به(عليپور آقاي نوشته زرد جلد تركيبيات(  
 8و7و6 فصول( موسوي خانم و آزرمسا آقاي شمارشي تركيبيات(  

  )كتاب كل(پژوهان دانش انتشارات هندسه الفباي   هندسه
 7، 5، 4فصول اول بخش+  3و2و1 فصل(طوسي جلد خوشخوان مسطحه هندسه(  

  جبر

 4و3و2 فصل( جبر الفباي(  
 باشد مربوط مختلط اعداد به كه قسمتي و مساله هر از غير به 4و3و2و1 فصل(ها اي جمله چند از اي چندجمله(  
 ها اي چندجمله و تابعي معادالت فصول از كدام هر از اول فصل دو(رياضي المپياد در جبر مسائل و مباحث(  
 احمدي آقاي نوشته) 3و2و1 هاي فصل( ها نامساوي به نو نگاهي  
 3و2و1 قسمت ششم فصل+  اول فصل( خوشخوان انتشارات نابرابري آموزش كتاب(  



 

 Keystage2در  IMC2016نتايج مرحله دوم انتخابي مسابقات جهاني رياضي

 نفرات اصلي پسران بر مبناي حروف الفبا

 پايه منطقه  شهر نام خانوادگي نام رديف

 هفتم آمل مازندران ايزدي آرش 1

 هشتم شيراز فارس پرديس شايان 2

 هشتم 11منطقه تهران بزرگ تيموري انار مهدي 3

 هشتم آمل مازندران حيدري اميرمحمد 4

 هفتم )1ناحيه(قزوين قزوين شاهزانيانخواجه  آريان 5

 هفتم )1ناحيه(قزوين قزوين صالحي اميرحسين 6

 هشتم 5منطقه تهران بزرگ صالحي سيدپارسا 7

 هفتم )1ناحيه(قزوين قزوين كريمي اميرمحمد 8

 نفرات اصلي دختران بر مبناي حروف الفبا

 پايه منطقه شهر نام خانوادگي نام رديف

 هفتم )1ناحيه(رشت گيالن اخوان درسا 1

 هشتم )2ناحيه(يزد يزد اميربيگي تفتي شيما 2

 هفتم )1ناحيه(اردبيل اردبيل حسيني نيا زهرا 3

 هفتم 6منطقه تهران بزرگ نوبهاري رومينا 4

 نفرات ذخيره پسران بر اساس رتبه

 پايه منطقه شهر نام خانوادگي نام رديف

 هشتم 3منطقه تهران بزرگ قباديان امير علي 1

 هفتم 11منطقه تهران بزرگ شرفي اميرمحمد 2

 هفتم 11منطقه تهران بزرگ شهابي اميرحسين 3

 هفتم 1منطقه تهران بزرگ علوي رضوي راوري آرين 4

 هفتم 2منطقه تهران بزرگ رضايي مقدم عليرضا 5

 هشتم)1ناحيه(همدان همدان قرباني امين 6

 هشتم)1ناحيه(همدان همدان نقوي پور پويا 7

 هشتم شيراز فارس يزداني دانيال 8

 هفتم 6منطقه تهران بزرگ بدخشان محمدرضا 9

 هفتم 6منطقه تهران بزرگ مصطفايي مهراب 10

 هفتم)1ناحيه(همدان همدان عاشورلو سينا 11

 هفتم )1ناحيه(رشت گيالن همتي آرين 12

 هفتم 1منطقه تهران بزرگ وهاب پور سيدآريان 13

 نفرات ذخيره دختران بر اساس رتبه

 پايه منطقه شهر نام خانوادگي نامرديف 

 هفتم شيراز فارس باقري هدي 1

 هفتم 1منطقه تهران بزرگ سليمي ايرنجي نرگس 2

 هفتم 6منطقه تهران بزرگ مهربخش آناهيتا 3

 هفتم )2ناحيه(يزد يزد مدرسي آتنا 4

            
  



 Keystage3در  IMC2016نتايج مرحله دوم انتخابي مسابقات جهاني رياضي

 نفرات اصلي پسران بر مبناي حروف الفبا

 پايه منطقه شهر نام خانوادگي نام رديف

 سوم متوسطه 6منطقه تهران بزرگ آريا آترين 1

 سوم متوسطه 6منطقه تهران بزرگ پژوم تاجاني باربد 2

 دوم متوسطه يزد يزد دادگرنيا عليرضا 3

 دوم متوسطه 6منطقه تهران بزرگ رسولي آرش 4

 دوم متوسطه آمل مازندران رمضان پور احمد 5

 دوم متوسطه مالرد استان تهران شاهوردي كندري محمد 6

 دوم متوسطه ساري مازندران شريفي محمد 7

 دوم متوسطه 2منطقه تهران بزرگ قلي زاده حسين 8

 دختران بر مبناي حروف الفبانفرات اصلي

 پايه منطقه شهر نام خانوادگي نام رديف

 سوم متوسطه 1منطقه تهران بزرگ عبدالحسين خاني كيميا 1

 سوم متوسطه)1ناحيه(همدان همدان عظيمي مطهره 2

 دوم متوسطه 6منطقه تهران بزرگ محمدي مونا 3

 دوم متوسطه 1منطقه تهران بزرگ نيشابوري آيسان 4

 نفرات ذخيره پسران بر اساس رتبه

 پايه منطقه شهر نام خانوادگي نامرديف 

 دوم متوسطه 6منطقه تهران بزرگ فتحي اوستا 1

 دوم متوسطه 11منطقه تهران بزرگ مرعشيان سيد علي 2

 دوم متوسطه 6منطقه تهران بزرگ پاك سرشت محمدپويا 3

 متوسطهدوم  )4ناحيه(مشهدخراسان رضوي صفري سپهر 4

 دوم متوسطه )3ناحيه(كرج البرز سرزعيم محمد امين 5

 دوم متوسطه ساري مازندران قاهميان محمدرضا 6

 نهم 14منطقه تهران بزرگ محمدي آرمان 7

 دوم متوسطه 2منطقه تهران بزرگ علي محمدي اميرحسين 8

 دوم متوسطه 11منطقه تهران بزرگ محمد خاني اميررضا 9

 دوم متوسطه يزد يزد مستاني مهدي 10

 سوم متوسطه 1منطقه تهران بزرگ گل زردي كيارش 11

 نفرات ذخيره دختران بر اساس رتبه

 پايه منطقه شهر نام خانوادگي نام  

 دوم متوسطه 1منطقه تهران بزرگ ابراهيم آريانا 1

 دوم متوسطه 6منطقه تهران بزرگ مواليي فاطمه 2

 دوم متوسطه 6منطقه بزرگ تهران قاسمي قلعه بهمني نرگس 3

 سوم متوسطه مشهدخراسان رضوي تربتي تارا 4

 سوم متوسطه مشهدخراسان رضوي خياطان پگاه 5

 


