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 مقدمه -1

آموزان نخبه و با استعداد با هدف ارزیابی و انتخاب دانش 1401ششمین دوره المپیاد کشوري ویراکاپ در سال 

) و 22267ویرا (اندیشمندان ممتاز ویرا به شماره ثبت  موسسه بین المللیتوسط کشور طبق سنوات گذشته 

هاي کشور و مراکز علمی دولتی، دانشگاهبین المللی، هاي سازمان هاي همگانی استان کرمانشاه،ورزشفدراسیون 

محاسبات ذهنی، ریاضیات، محاسبات سریع،  چرتکه و رشته 11این المپیاد شامل برگزار خواهد شد.  فرهنگی

است که در  مکعب روبیکدومینو، لیوان چینی و زبان عربی، ، زبان انگلیسی نویسی،، برنامهرباتیک، الکترونیک

ري طبق مصوبه هیئت برگزاگردد. سال برگزار می 25تا  5رده سنی آموزي، دانشجویی و آزاد و از سه بخش دانش

مشخص شد که براي رشته به  هاي المپیادزمان و نحوه برگزاري رشته 12/9/1401-4شماره المپیاد ویراکاپ به 

براي تمامی افرادي که در هر یک از موسسات  هاي المپیادتمامی رشتهشرکت در  تفکیک مشخص شده است.

گزاري ویراکاپ اند مجاز است. کمیته برترم تحصیلی را گذرانده یکمورد تایید کمیته برگزاري ویراکاپ حداقل 

  نماید.هاي مذکور را براي داوطلبین برگزار میهاي آمادگی مسابقات در هر یک رشتهکالس

  قوانین عمومی المپیاد -2

ریاضیات داوطلب تنها یک سطح از هر رشته را  هاي چرتکه، محاسبات سریع ودر هر یک از رشته -1-2ماده 

 تواند انتخاب نماید.می

نام در بیش هاي مختلف، هر داوطلب مجاز به ثبتبا توجه به عدم تداخل زمان برگزاري آزمون رشته -2-2ماده 

  از یک رشته است.

   گردد.برگزار میدر کرمانشاه  حضوريها به صورت در تمامی رشته 1401ویراکاپ  کشوريالمپیاد  -3-2ماده 

. آزمون به صورت کتبی، براي ،و محاسبات سریع هاي چرتکه و محاسبات ذهنی، ریاضیاتبراي رشته -4-2ماده 

 نویسی، دومینو، لیوان چینی، مکعب روبیک به صورت عملی و زبان انگلیسیهاي رباتیک، الکترونیک، برنامهرشته

  گردد.به صورت ارائه برگزار می وزبان عربی

  خواهد شد.کنندگان گواهی حضور در مسابقات کشوري اعطا به تمامی شرکت -5-2ماده 
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نفر باشد برگزاري  30که تعداد داوطلبین کمتر از در هر رشته، سطح یا لیگ از مسابقات در صورتی -6-2ماده 

  گردد. نام به داوطلب مسترد میمسابقه در آن رشته، سطح یا لیگ کنسل خواهد شد و هزینه ثبت

حضور در المپیاد منصرف شود امکان  از و پرداخت هزینه نامدر صورتی که داوطلب بعد از ثبت -7-2ماده 

  .هزینه وجود نخواهد داشتاسترداد 

   آدرسویرا به  موسسه بین المللینام در المپیاد ملی ویراکاپ با مراجعه به سایت جهت ثبت -8-2ماده 

www.vira-academy.ir  نام خود را قطعی نمایید.توانید ثبت میاز منوي ویراکاپ در باالي صفحه  

  ) cup-academy.ir/vira-www.viraنام:   (لینک مستقیم ثبت

نویسی، زبان انگلیسی، زبان عربی و هاي رباتیک، الکترونیک، برنامهالمپیاد ملی ویراکاپ براي رشته -9-2ماده 

کنندگان به صورت تیمی در هر دو صورت انفرادي و تیمی قابل برگزاري است. در صورتی که شرکتدومینو به 

نویسی، زبان انگلیسی و زبان هاي رباتیک، الکترونیک، برنامهمسابقه شرکت نمایند تعداد نفرات تیم براي رشته

  توانند باشند.فره مین 4باشد اما براي رشته دومینو اعضاي تیم حداکثر عربی حداکثر دو نفره می

نام خود و اعضاي پذیر است یک نفر به عنوان سرگروه ثبتنام تیمی امکانهایی که ثبتبراي رشته -10-2ماده 

  شود.نام نیز به صورت تیمی دریافت میتیم را در سایت انجام خواهد داد و هزینه ثبت

تیم تعلق خواهد گرفت اما گواهی رتبه یا حضور در روز اختتامیه جوایز نقدي و غیر نقدي نیز به  -11-2ماده 

  گردد.در مسابقه به تمام اعضاي تیم اعطا می

  نام داوطلبین را فراهم کرده است:کمیته برگزاري ویراکاپ امکان اعمال تخفیف در هزینه ثبت -12-2ماده 

  دریافت  درصد تخفیف5در صورتی که بیش از یک داوطلب از یک خانواده ثبت نمایند هر داوطلب

 .  خواهد کرد

 ها در مسابقه، شخص معرف به ازاي هر نام قطعی آندر صورت معرفی المپیاد به افراد غیر ویرایی و ثبت

نام درصد تخفیف دریافت خواهد کرد. الزم به ذکر است در این حالت داوطلب باید در فرم ثبت5نفر 

  .اطالعات شخص معرف را وارد نماید


