
 قوانین و مقررات مسابقه :

 .پر کردن فرم ثبت نام -1

 د :گروه را انتخاب می کن کی از این چهاری هر فرد در ابتدا -2

 امتیاز و بیشتر ۵۰۰گروه اول : 

 امتیاز ۴۰۰گروه دوم : 

 امتیاز ۳۰۰گروه سوم : 

 ( !امتیاز ) معادل روزانه حداکثر نیم ساعت مطالعه 2۰۰گروه چهارم : 

 Bامتیاز دارد و فرد  A  2۰۰ فرد مثال برای ) . تا گروه بعدی است گروه  شامل خود آندامنه هر گروه  -۳

 .(گیرد در رتبه باالتری قرار می Bگیرند با این تفاوت که  قرار میچهارم هر دو در گروه  B و Aامتیاز  2۹۹

صورتی که امتیاز  برسد ولی در سطح نآ امتیاز حداقل به  در صورتی که فردی سطحی را انتخاب کند باید -۴

 . آن از حداکثر امتیاز آن سطح باالتر رفت به گروه بعدی منتقل می شود

افراد شرکت کننده نمیتوانند در حین طرح گروه خود را به گروه پایین تر تغییر بدهند . ) فردی که گروه   -۵

 ذیر است . (اول را انتخاب کرده نمیتواند به گروه دوم انتقال پیدا کند اما برعکس آن امکان پ

 بپردازد. اهر فرد پس از ثبت نام و تعیین گروه می تواند باتوجه به عالقه به انتخاب و مطالعه ی کتاب ه -6

. ) در صورتی که کتابی افراد شرکت کننده باید کتاب های که در طول طرح مطالعه کرده اند را امتحان بدهند -7

رده باشند خواهشمند است آنرا جزء کتاب های مطالعه از کتاب های مسابقه را در زمان غیر از طرح مطالعه ک

کرده ی خود در طول طرح نیاورند که این کار باعث ضایع شدن حق بقیه شرکت کنندگان است و اشکال 

 شرعی دارد. (

قابل ذکر است بعضی از کتاب ها عالوه بر امتیاز خود دارایی امتیاز ویژه ای نیز می باشند . ) برای مثال ،  -8

امتیاز ویژه میباشد که بصورت مقابل نمایش داده می  1۰امتیاز به همراه  ۳۰هدف زندگی دارایی کتاب 

 ( 1۰+ ۳۰شود : 

در پایان رویداد هر فرد باید بصورت مجازی برای ثبت امتیاز به سواالت کتاب های انتخاب شده ی خود  -۹

 مفهومی طراحی شده است پاسخ دهد .

رکت کرده اند بر اساس رتبه ای که کسب کرده اند جوایزی اهدا می به همه ی افرادی که در مسابقه ش -1۰

 گردد.

 


