دبیرخانه مسابقه جهانی ریاضی IMC UNION
International Mathematics Contest Union Secretariat in Iran

WWW.MathSymbol.ir

«گزارش مسابقه ی جهانی ریاضی  IMC UNIONسال »7102
سیزدهمین دوره ی مسابقه ی جهانی ریاضی  IMC UNIONبا شرکت حدود  0011دانش آموز از یازدهم
تا شانزدهم مرداد  0031در کشور سنگاپور برگزار شد .در این دوره دانش آموزانی از کشورهای چین ،کره
جنوبی ،تایلند ،هند ،سنگاپور ،میانمار ،استرالیا ،هنگ کنگ ،تایوان ،ویتنام ،مالزی ،اندونزی ،فیلیپین و ایران
در دوره های ابتدایی و متوسطه حضور داشتند و روز چهاردهم مرداد در کالج فنی سنگاپور به رقابت
پرداختند.
از ویژگی های این مسابقه ،می توان به سطح باالی مسائل متنوع و چالش برانگیز آن اشاره کرد که
راه حل های خالقانه ای دارند و هر ساله برنامه های علمی و فرهنگی جانبی جذابی برای آن در نظر گرفته
می شود.
 10دانش آموز ایرانی در پایه های چهارم تا هشتم پس از موفقیت در آزمون های انتخابی و گذراندن
دوره ی آموزشی به این مسابقات اعزام شدند که همگی آن ها موفق به کسب مدال شدند .نتایج این دانش
آموزان به شرح زیر است:
پایه ی چهارم :سید رستا جاهد و سید آرمین وهاب پور(مدال نقره) .پایه ی پنجم :امیر محمد محقق
دولت آبادی(مدال طال و قهرمان پایه) و کیان کیانی راد(مدال طال) ،آریا واحدی ،پارسا کیا ،سید ایلیا حسنی
و امیر محمد مومن آبادی(مدال نقره) و امین بیدختی و آرتین فرج الهی(مدال برنز) پایه ی ششم :پوریا
زارعی و امیر حسین کوتاهی(مدال طال) ،آروین امیرحسینی و آراد اکبری(مدال نقره) پایه ی هفتم :محمد
مهدی حصیری ،علی حنفی ،علی امینیان تبریزی و آرشیا فرج الهی(مدال نقره) و سید عرفان
میرعنایت(مدال برنز) .پایه ی هشتم :سید آریان وهاب پور و آرین علوی رضوی راوری(مدال طال).
گفتنی است که در مجموع ،ایران در این دوره از مسابقات بهترین عملکرد را نسبت به سایر تیم ها داشت.
تیم کشورمان بامداد هفدهم مرداد به کشور بازگشت و مورد استقبال هم میهنان قرار گرفت.
جهت مشاهده ی مسائل مسابقه و توضیحات تکمیلی به وبگاه WWW.MathSymbol.ir :مراجعه نمایید.
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