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 دو لکومس   گی ل ن یقوان

 :یعموم ن یقوان

 .باشند یم گی ل  ن ی مجاز به شرکت در ا  1391/ 01/ 29تا  30/01/1388 ن یب ن یمحاسبه سن، متولد یزمان مسابقه برا   اری با توجه به مع •

 .بالمانع است در لیگ های با سنین باالتر با سن پایین تر حضور دانش آموزان 

کلیه سواالت را با  همراه خود داشته باشند و    را به       (LECO.ir)ایرانلکو    ت یچرتکه موجود در سا  ستیبا  ی کنندگان م  شرکت •

 پاسخ دهند. از تصحیح پاسخ های با مداد و دیگر وسایل خودداری می گردد.  خودکار

 در محل توسط نماینده انجام می گیرد و برای نفرات برتر دبیرخانه این کار را انجام خواهد داد.   تطبیق شناسنامه •

 فراهم شده باشد. مسابقات بصورت غیرمتمرکز بوده و بسترهای الزم برای مسابقات باید از سمت نماینده  •

باشد و دانش آموزان در تمامی مراحل در تصویر دیده شوند. فیلم مسابقه بصورت   • بایست ویدئو ها روشن  در زمان مسابقه می 

همزمان باید گرفته شود و حداکثر دو ساعت بعد ارسال گردد. فیلم برگزاری مسابقات همزمان توسط دبیرخانه ضبط می گردد و با 

 تطبیق داده می شوند. در صورت عدم ارسال؛ فیلم دانش آموز بر اساس مستندات موجود حذف می گردد. فیلم های ارسالی  

 : یاختصاص ن یقوان

 در مرحله اول سواالت با فرمت زیر ارایه می گردد.  گردد. یبرگزار م یک مرحله آزمون در 

 ردیفه   ۵سوال تک رقمی  ۵0  •

 ردیفه  3سوال دو رقمی  100 •

 ردیفه  ۵رقمی سوال دو 100 •

 ردیفه  7سوال دو رقمی  ۵0 •

در صورت مساوی بودن امتیازات مرحله اول برای نفرات برتر مرحله دوم برگزار خواهد شد. در اینصورت قوانین مرحله دوم بصورت جداگانه  

 منتشر خواهد شد. 

 می باشد.دقیقه  12زمان مسابقه 
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 با چرتکه( می باشد.بصورت اختیاری )ذهنی و یا پاسخگویی به سواالت  •

دوم    جلد  کتاب  از   آزمون  مباحث • و  امحاسب)  لکومساول  چرتکه  ذهن  یات  حساب  سا  (یو  در  ایران    لکو    تی موجود 

(LECO.ir) باشد.   یم 

در    "ایران  لکوکاپ یپژوهش  یعلم  یها  ت یخالق   یجشنواره مل  ن ی دهمهفلکومس    گیکارنامه ل"آزمون در قالب    جینتا •

 گردد. یاعالم م زیزمان مقرر به شرکت کنندگان عز

 

 تی موفق یآرزو با

 ی جشنواره مل ن یدهمهف رخانهیدب

 ایرانلکوکاپ  یپژوهش یعلم یها  ت ی خالق

 


