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   محاسبات سریعقوانین عمومی  -1

 شود).پیشنهاد می روان خودکارسه عدد داشتن همراه( است یلزاما خودکار آبیهمراه داشتن  -1ماده 

در جلسه آزمون ممنوع  و برگه باطله ماشین حساب ،گیرکن، غلط، مداد نوکی، پاكمداداستفاده از  -2ماده 

  باشد.می

 جلسه آزمون بالمانع است.داشتن تغذیه مناسب و آب آشامیدنی در همراهبه  -3ماده 

 5شود خطا محسوب شده و  نیریرفتن تمرکز سا نیکه موجب از ب یسر و صدا و عمل جادیهرگونه ا -4ماده 

  داوطلب لحاظ خواهد شد. يبرا یمنف ازیامت

دهی خود ادامه دهد دقیقه است و در صورتی که داوطلب بعد از اتمام زمان به پاسخ 8مدت زمان آزمون  -5ماده 

 داوطلب از آزمون حذف خواهد شد.

رساند موظف دهی به سواالت را به اتمام که داوطلب قبل از اتمام زمان قانونی آزمون، پاسخدر صورتی -6ماده 

 تا پایان، محل آزمون را ترك نکند. سر و صدااست بدون ایجاد 

  .کنندگان یک ساعت قبل از شروع مسابقه الزامی استحضور شرکت -7ماده 

شود که در زمان مقرر در محل آرامش در جلسه آزمون چرتکه، اکیداً توصیه می حفظ با توجه به لزوم -8ه ماد

 آزمون حضور یابید.

بر روي میز داوطلب قرار داده  آزمون هر داوطلب در داخل پوشه به منظور جلوگیري از تقلب، برگه -9ماده 

ازکردن پوشه را ندارد. در غیر این صورت داوطلب از آزمون خواهد شد و داوطلب قبل از اعالم داوران اجازه ب

  حذف خواهد شد.

گردد که شماره روي آن با شماره میز داوطلب یکسان است به هر داوطلب یک کارت شناسایی اعطا می -10ماده 

  و داوطلب در زمان ورود به محل آزمون، پشت میز خود مستقر خواهد شد.

  باشند.نام در این رشته میسه مورد تایید کمیته برگزاري مجاز به ثبتداوطلبین از هر موس -12ماده 
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تمامی داوطلبین در روز آزمون باید با تیشرت سفید ساده در محل آزمون حضور داشته باشند. همچنین  -13ماده 

  رعایت حجاب اسالمی براي تمامی داوطلبین دختر در روز آزمون الزامی است.

کنندگان کمتر از این میزان نفر است که چنانچه تعداد شرکت 30داوطلب در هر سطح حداقل تعداد  -14ماده 

  نام به داوطلب عودت داده خواهد شد.گردد و هزینه ثبتباشد آن سطح حذف می

  دهیمدت پاسخ  هاي آزمونبخش  رده سنی  سواالت توضیح  سطح آزمون  شماره سطح

  Advance 1 سطح 1

 ضربجمع و تفریق و  شامل

سیگما،  توان،، تقسیم و

  فاکتوریل اعشار،

  دقیقه 8  سوال 50  پایه پنجم تا نهم

 Advance 2 سطح  2

 ضربجمع و تفریق و  شامل

سیگما،  توان،، تقسیم و

 جذر،، فاکتوریل اعشار،

، لگاریتم، مثلثات، حد درصد

  و مشتق

پایه هشتم تا 

  دوازدهم
  دقیقه 8  سوال 50
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  نامزمان و نحوه ثبت

  1401دي  30  آخرین مهلت ثبت نام 

 www.vira-academy.ir/vira-cup  نامسایت ثبت

  هزار تومان 600  (به ازاي هر رشته) ثبت نام مبلغ

  

  جوایز نفرات برتر

  اول گانبرگزید
میلیون تومانی، تندیس و لوح تقدیر و  1جایزه نقدي 

 اعزام به مسابقات جهانی محاسبات

هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر و  700نقدي  جایزه  دوم برگزیدگان

  اعزام به مسابقات جهانی محاسبات

  برگزیدگان سوم
 هزار تومانی، تندیس و لوح تقدیر و  500جایزه نقدي 

  اعزام به مسابقات جهانی محاسبات


