بسمه تعال
سالاام بایومدی های عزیز!!!
خب خب خب...
جومانج شدین باید یه ز
چی یای راجب بایومد پریم
حاال که با ثبت نام تو این اتفاق خفن وارد دنیای
ی
ز
ز
نشی.
بدونی که توی روند مسابقه دچار مشکل
خب ر
بهیه اول یه توضیح مخترص از بایومد پریم بهتون بدیم 25 .و  26آبان سال  98رویداد بایومد با
محوریت زیست شنایس در پژوهشگاه ایت هللا خاتیم برگزار شد و جوایز ارزنده ای هم به برگزیدگان
اهدا شد اما امسال با توجه به رشایط حاد کرونا و برای کم کردن فشار روی کادر درمان تصمیم گرفتیم
که رویداد بایومد رو به صورت انالین و با اسم بایومد پریم برگزار کنیم.
جومانج برگزار میشه (احتماال تا حاال از
خب مییم شاغ روند مسابقه :رویداد بایومد پریم با تم فیلم
ی
ر
ر
پوسی و ز
تیر فهمیدین!) و قراره توی این رویداد شما پا به پای کاراکی های فیلم داستان فیلم رو یط
ز
ز
میکنی!
جومانج رو بازی
کنی و به معنای واقیع
ی
ر
ز
میشی که اون چالش ها از جنس زیست
های رو به رو
در طول مسابقه شما مثل کاراکی ها با چالش ی
کنی (نحوه امتیاز دیه در ز
میتونی امتیاز کسب ز
ز
رز
پایی ذکر
هسی و با جواب دادن به سواالت
شنایس
شده)
ز
باشی:
به نکات زیر حتما دقت داشته
مسابقه به صورت انفرادی برگزار میشه
مسابقه توی  3روز انجام میشه و در اخر هر روز شما با توجه به امتیازی که کسب کردین رده
ز
میشی و قسمت جذاب اینجاست که فقط یک سوم از رشکت کننده ها با توجه به رتبه
بندی
میکی پس سیع ز
زز
کنی توی هر  3روز تمام تالش خودتون رو بکنید تا حذف
به روز بعد راه پیدا
ز
نشی!
امتیاز های کسب شده برای روز بعد هم ر
باق میمونن!
رز
هسی
فقط دانش آموزان هشتم تا دهم مجاز به رشکت تو مسابقه
مسابقه در روز های  2و  3و  4اسفند ماه  1399هر روز ساعت  16برگزار یم شود
ثبت نام و برگزاری مسابقه از طریق سایت سابمیت (  ) sbmt.irانجام یم شود.
قبل یا بعد از هر سوال برای شما فیلیم در نظر گرفته شده که دیدن اون برای شما الزامیه و
ممکنه شامل نکات مهیم از روند مسابقه یا سواالت داشته باشه
عدم رشکت در مسابقه در ساعت مقرر به ز ز
میله انرصاف از مسابقه است
امکان برگشت به سوال قبیل بعد از ثبت گزینه وجود نداره پس هر سوالو فقط  1بارحل یم
ز
کنی

جوایز مسابقه شامل یک میلیون تومان پول نقد و جوایز دیگه ای به ارزش  3میلیون تومان هستش
که به نفرات برتر روز سوم اهدا میشه!
زز
میکی!
 3نفر برتر به ترتیب  500و  300و  200هزار تومان دریافت
نحوه امتیاز دیه به سوال های ر
تست به صورت عادی (که امتیاز هر سوال کنار آن نوشته شده) و
امتیاز دیه به سوال های صحیح غلط به صورت زیر است:
 2پاسخ درست
 3پاسخ درست
 5پاسخ درست  4پاسخ درست
 40درصد نمره  20درصد نمره
 60درصد نمره
نمره کامل
ز
به ازای هر پاسخ نادرست  10درصد سوال نمره منف محاسبه خواهد شد.

 1پاسخ درست
صفر

خب دیگه...
ز
باشی این اتفاق جذابو...
امیدواریم همه ابهاماتتون رو برطرف کرده باشیم و قشنگ فهمیده
ز
ر ر
رسای ها قراره اونجا انجام
است حتما حتما پیج اینستاگرایم بایومد رو فالو کنید چون همه ی اطالع
ز
ز
میتونی به پیجمون دایرکت بدین ☺
داشتی
بشه و اگه سوال
لینک پیجhttps://instagram.com/biomedsampad?igshid=1wmrpwx7p5yyb :

A game for those
Who seek to find
The way to leave
Their world behind

