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 1399-1400تحصیلی  در سال موزی کشورآالمپیادهای علمی دانشبرگزاری  العملردستو

 مقدمه:

کشور مستعد آموزان جوان و و شناسایی دانشیی علمی استعدادها نظام جمهوری اسالمی ایران در گرو شکوفا آیندۀ

به منظور بهبود و ارتقای سطح دانش آنان، تاثیر بسزایی در نیل به این هدف خواهد و حمایت، تقویت و راهنمایی، است 

تحقق این مسئولیت را  وظیفۀ، حوزه نخبگانیدر عنوان تنها متولی پرورش استعدادهای درخشان به ملی سازمانداشت. 

المپیادهای علمی  های آموزشیها و دورهیابی به اهداف تعیین شده، آزمونمنظور دست برعهده دارد.بر همین اساس و به

 شود:می اجراشور در سراسر ک یرزمطابق شرایط و ضوابط  ،آموزیدانش

 ستاد برگزاری آزمون استان: .1

 ترکیب اعضا:  (1-1

 )مدیرکل آموزش و پرورش استان)رئیس ستاد 

 مقام رئیس ستاد(معاون آموزش متوسّطه)قائم 

  برنامه ریزی و توسعۀ منابعمعاون 

 )رئیس ادارۀ سنجش)دبیر ستاد 

  )رئیس ادارۀ استعدادهای درخشان)ناظر کیفی اجرای آزمون 

 گویی به شکایاترئیس ادارۀ ارزیابی عملکرد و پاسخ 

 رئیس ادارۀ حراست 

 رئیس ادارۀ روابط عمومی 

 رئیس ادارۀ فناوری اطّالعات 

 وظايف:( 1-2

 : به شرح زیر بر عهدۀ ستاد برگزاری آزمون استان استها آزمون کلّیۀ مراحلریزی و اجرای برنامه

  ی آنانآموزان و اولیادانش ،متوسطه(دوم دوره مدارس)نام به رسانی فراگیر و مناسب زمان ثبتاطاّلع -

دریافت فایل سوال، دستگاه مناسب برای تکثیر و بررسی کیفیت  ،های مناسب از لحاظ تجهیزاتانتخاب حوزه -

 ها چند روز قبل از آزموندستگاه

 های اجرادر حوزهآزمون برگزاری دریافت و تکثیر سؤاالت و  هایبندی و نظارت کامل بر فرآیندحوزه -

، هانامهپاسخ ه تحویلحوزمان و ننواحی،  ها/ مناطق/های برگزاری آزمون شهرستانانتخاب عوامل اجرایی حوزه -

های مرکز سنجش و آزمون بر اساس دستورالعمل و شیوه نامه شروعهای اجرایی و ملزومات، قبل از نامهشیوه

 کیفیت آموزشیپایش 

 ها در زمان مقررنامهارسال پاسخاسکن و  -

 ادهای درخشان ملّی پرورش استعد سازمان از سوی نتایج اعالماطالع رسانی پس از  -

 ییهای اجراحوزه گویی به اعتراضات احتمالیرسیدگی و پاسخ  -

و ملّی پرورش استعدادهای درخشان و مرکز سنجش  سازمانهای اجرایی، نظارتی و تحلیلی به ارائه گزارش  -

 موزشیآپایش کیفیت 

 سایر امور محوّلانجام  -
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 :های آموزشی المپیادهای علمیها و دورهبندی آزمونزمان .2

ف
ردی

 

 اعالم نتایج زمون/ دورهشروع آ نوع آزمون شركت كنندگان ثبت نام/شروع مرحله/دوره
درخواست اعالم نتایج 
 مجدد رسیدگی

 1399ماه دی  اول همرحل 1
 آموزاندانش

 واجد شرایط
 1399بهمن ماه  کوتاه پاسخ -ایچندگزینه

139اسفند

9 
 1399اسفند 

 - دوم همرحل 2
 نهایی شدگانپذیرفته

 اولمرحلۀ 

 ،ای، عملیچندگزینه

 تشریحی، کوتاه پاسخ
 1400ماه اردیبهشت

140تیرماه

0 
 1400تیرماه 

 1400ماهتیر تابستان یموزشآ هدور 3
 شدگان نهاییپذیرفته

 *مرحله دوم

 ،ای، عملیچندگزینه

 تشریحی، کوتاه پاسخ
 1400شهریور

14شهریور

00 

 شهریور

1400 

انی المپیاد کامپیوتر شرکت توانند در دوره تابست)مازاد بر ظرفیت( می1399کامپیوتر سال دارندگان مدال نقره المپیاد * 

ملزم به شرکت ،فیزیک و کامپیوترکارآفرینی، تفکرو  هایالمپیاد برابر ظرفیت( چند)دوم آزمون مرحلۀ شدگانپذیرفتهکنند.

 .هستندتابستان  دوره آموزشیجهت ورود به  ربطتعیین شده از سوی کمیته علمی ذی هایدر آزمون

ریاضی، زیست شناسی، شیمی، جغرافیا،  جهانی دارند) مسابقهبعداز دوره آموزشی تابستان، دوره طالی المپیادهایی که  -

های ملی های مختلف، تیمهای حضوری و آزمونو طی کالسبرگزارفیزیک(  و علوم زمین، نجوم واخترفیزیک، کامپیوتر

های جهانی مشخص در المپیادهای جهانی که معموال درتابستان برگزار شده و زمان دقیق آن را کمیته شوند تاانتخاب می

 کنند، شرکت کنند.می
 

 : اول  ۀمرحل هایبرگزاری آزمون  تاريخ( 3
 

 ساعت شروع تاريخ روز دوره المپیاد رديف

 صبح 09:00 23/11/1399 شنبهپنج مويک سي کامپیوتر 1

 بعدازظهر 14:00 23/11/1399 شنبهپنج ومس جغرافیا 2

 بعدازظهر 14:00 23/11/1399 شنبهپنج دوم علوم زمین 3

 صبح 09:00 24/11/1399 جمعه مويک سي شیمي 4

 بعدازظهر 14:00 24/11/1399 جمعه دوم تفکر وکارآفريني 5

 صبح 09:00 25/11/1399 شنبه دهمهف نجوم واخترفیزيك 6

 بعدازظهر 14:00 25/11/1399 شنبه ششم پزشکي بازساختي های بنیادی وسلّول 7

 صبح 09:00 26/11/1399 شنبهيك مچهارسي و فیزيك 8

 بعدازظهر 14:00 26/11/1399 شنبهيك بیست و چهارم شناسيزيست 9

 صبح 09:00 27/11/1399 دوشنبه منهسي و  رياضي 10

 بعدازظهر 14:00 27/11/1399 دوشنبه دوم مديريتاقتصاد و 11

 صبح 09:00 28/11/1399 سه شنبه  مچهارسي و  ادبي 12
 

های دهم و یازدهم آموزان پایهزمان برای دانشهای داخل و خارج از کشور به صورت همها در حوزهاین آزمون

  .شودبرگزار می
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آموزش و اداره کل به صورت مکتوب به دوم  ۀمرحل آزمونشرکت در برایمرحله اول شدگان اسامی پذیرفته -

 شود.ارسال می و مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور استانپرورش 

های تجدید درخواستبه دریافت و پاسخ  و هم چنین آزمونبرگزاری پس از سواالت کلید  و هدفترچبارگذاری  -

در مهلت تعیین  http://oly.medu.irبه نشانی ثبت نام المپیادهای علمی  از طریق سامانۀآموزان دانش نظر

 شود. انجام میشده 

 

 های مرحلۀ دوم: ( آزمون4

خارج از کشور  های منتخبحوزه وها مرکز استانبینی شده در پیش هایحوزهتمامی در زمان همها این آزمون-  

 .شدگان آزمون مرحله اول هستند(پذیرفتهمرحله این کنندگان شرکت)شودبرگزار می

های تجدید و کلید سواالت پس از برگزاری آزمون و هم چنین دریافت و پاسخ به درخواست هبارگذاری دفترچ -

لت تعیین در مه http://oly.medu.irآموزان از طریق سامانۀ ثبت نام المپیادهای علمی به نشانی نظر دانش

 شود. شده انجام می

 

 آزمون مرحلۀ سوم)عملی(( 5

 .استو فیزیک کامپیوتر تفکر وکارآفرینی، هایویژۀ المپیاداین آزمون  -

ملزم به  ،تفکر وکارآفرینی، کامپیوتر و فیزیک شدگان آزمون مرحلۀ دوم)چند برابر ظرفیت( المپیادهای پذیرفته

 .هستندتابستان  ربط جهت ورود به دوره آموزشیکمیته علمی ذیتعیین شده از سوی  هایشرکت در آزمون
 

 تابستان: یآموزشدورۀ(6

المپیادهای مرحله سوم( 5موارد بند)ودردوم آزمون مرحلۀ نهاییشدگان پذیرفتهکنندگان دراین دوره، شرکت -

 .علمی کشورهستند

های تحصیلی پایه دهم و یازدهم، صفحه اول شناسنامه، کارت ملی و گواهی و بارگذاری تصویر کارنامهثبت نام  -

در به صورت الکترونیکی آموز،دانشدار و ممهور به مهر مدرسۀ محل تحصیل توسط اشتغال به تحصیل عکس

 شود.  میانجام http://oly.medu.irسامانه ثبت نام المپیادهای علمی به نشانی 

الزمه دریافت مدال در پایان دوره تابستانی، شرکت در کالس و کسب حداقل نمره تعیین شده توسط باشگاه  -

 پژوهان و کمیته علمی مربوطه است.دانش
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 به شرح جدول زیر است: 1400های)تندیس( دوره آموزشی تابستان ظرفیت و تعداد مدال -

توانند این دوره مینفر در  40یوتر مازاد بر ظرفیت المپیاد کامپ 1399آموزان پایه دهم دارنده مدال نقره تابستان دانش-

 شرکت کنند.

 در صورت تساوی نمرات در آزمون مرحله اول هر المپیاد ظرفیت آن المپیاد افزایش پیدا می کند. -

در صورتی که بعد از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دانش آموزان نمره آخرین فرد پذیرفته شده را کسب  -

 می کند.کند، پذیرفته شده و ظرفیت دوره افزایش پیدا 

در صورتی که به دالیل باال ظرفیت دوره افزایش پیدا کند ظرفیت تعداد مدال های برنز به تعداد الزم افزایش می  -

 یابد.

ظرفیت دوره تابستانی و ظرفیت تعداد مدال ها در المپیادهای ریاضی و کامپیوتر بدون احتساب دانش آموزانی  -

 کسب مدال کشوری در این المپیادها شده اند.موفق به  1399محاسبه می شود که در سال 
 

 طال:  یآموزش( دوره 7

ریاضی، که آزمون جهانی دارند: هستند در المپیادهایی کشوریمدال طالی  دارندگاندوره، این کنندگان شرکت -

 .و نجوم واخترفیزیک ، علوم زمینزیست شناسی، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، جغرافیا

شروع دوره باید درمدرسۀ محل تحصیل خود حضور داشته قبل از تا  (جهانیمدال آوران طالی کشور)المپیادهای  -

 .باشند

های مربوطه طبق ضوابط کمیته علمی پژوهان در دوره و آزمونهای ملی هر المپیاد بر حسب حضور دانشتیم -

 شود.مشخص می

 نمایند.شوند، موظفند خود را به مدرسۀ محل تحصیل معرفی پژوهانی که جزو تیم ملی نمیدانش -
 

 تعداد مدال طال/ تنديس تعداد مدال نقره/ تنديس تعداد مدال برنز/ تنديس پذيرش دوره تابستان)نفر( المپیاد رديف

 12 24 24 60 ریاضی 1

 10 15 15 40 فیزیک 2

 10 15 15 40 نجوم واخترفیزیک 3

 8 16 16 40 زیست شناسی 4

 8 16 16 40 شیمی 5

 8 16 16 40 کامپیوتر 6

 18 11 11 40 ادبی 7

 8 16 16 40 جغرافیا 8

 8 16 16 40 علوم زمین 9

10 
های بنیادی و پزشکی سلول

 بازساختی
40 20 12 8 

 10 15 15 40 اقتصاد و مدیریت 11

 8 12 20 40 تفکر وکارآفرینی 12
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 ایران:  های ملی جمهوری اسالمیتیم اعضایتعداد  -

 نفر 4زیست شناسی:  المپیاد-2    نفر  6ریاضی: المپیاد -1

 نفر 5فیزیک:  المپیاد-4    نفر 4شیمی: المپیاد -3

 نفر 5نجوم واختر فیزیک: المپیاد -6    نفر 4کامپیوتر:  المپیاد-5

 نفر 4المپیاد علوم زمین:  -8    نفر 4جغرافیا:  المپیاد-7

 

 

 ، تسهیالت و امتیازاتشرايط -8
 

 ( شرايط عمومی:8-1

 باشند.متوسّطه به تحصیل اشتغال داشتهدوم هدهم دوردر پایۀ دهم یا یاز1399-400تحصیلیدر سالباید  آموزاندانش-

توانند در بیش از یک آزمون می )عمومی واختصاصی(های دهم و یازدهم در صورت دارا بودن شرایطآموزان پایهدانش -

 المپیاد شرکت کنند.

دورۀ آموزشی تابستان راه  ه شکل آزمایشی بوده و بهب فیزیک ادبی ودهم درالمپیادهای  هآموزان پایدانششرکت  -

 نخواهند یافت.

-99تابستان یدورۀ آموزش در برنز سایر المپیادهاکامپیوتر و نقره و المپیاد مدال برنز  هآموزان پایۀ دهم دارندتمامی دانش -

مراحل بوده و  تمامینام و شرکت در سال جاری، ملزم به  ثبت هایالمپیاد ، در صورت تمایل به شرکت درآزمون1398

 بعدی راه خواهند یافت. هبه مرحل ،صرفاً در صورت موفقیت

آموزان دارندۀ و دانش 1398-99تابستان  یآموزش هدوردر های بنیادی و پزشکی بازساختی برگزیدگان المپیاد سلّول -

مدالهای طال، نقره و برنز سایر المپیادها، در صورت تمایل به شرکت در الــمپیاد سلّولهای بنیـــادی و پزشـــکی 

بازساختی، ملزم به شرکت در تمامی مراحل مختلف آزمون در سال تحصیلی جاری بوده و فقط در صورت موفّقیّت، 

 به مراحل بعدی راه خواهند یافت.
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 شرايط اختصاصی: (2-8

 المپیاد رديف
  کنندگانشرکت
 پايه /

 مالحظات تسهیالت رشته تحصیلی

 معاف از کنکور تمامی رشته ها يازدهمدهم و  ادبی 1
 دهم در این المپیاد به صورت آزمایشیه آموزان پایشرکت دانش

 بوده و به دوره آموزشی تابستان راه نخواهند یافت.

 معاف از کنکور تمامی رشته ها دهم و يازدهم فیزيک 2
 دهم در این المپیاد به صورت آزمایشی هآموزان پایشرکت دانش

 بوده و به دوره آموزشی تابستان راه نخواهند یافت.

 معاف از کنکور تمامی رشته ها دهم و يازدهم شیمی 3

های مرحلۀ اول و دهم می توانند در آزمون هآموزان پایدانش
اما تنها یک بار مجاز به شرکت در دوره دوم شرکت کنند، 

. چنانچه های بعد از آن خواهند بودو دوره آموزشی تابستان
دانش آموزی از شرکت در دوره آموزشی تابستان انصراف دهد، 

و در سال شود حفظ نمیامتیاز وی برای دوره تابستان سال بعد 
مرحلۀ اول شرکت نماید و  بعد مجددا باید ثبت نام و در آزمون

ی راه تنها در صورت کسب نمره علمی)قبولی( به مرحلۀ بعد
 کند.پیدا می

 معاف از کنکور تمامی رشته ها دهم و يازدهم رياضی  4

 600براساس باالترین نمره مکتسبه آزمون مرحلۀ اول، تعداد  -

نفر از هر دو پایه)دهم و یازدهم(، به آزمون مرحلۀ دوم راه پیدا 

 .خواهند کرد

آموزان پایۀ دهم بر اساس باالترین نفر دیگر از دانش 900تعداد -

دوم،  هنمره مکتسبه، به شکل آزمایشی در آزمون تشریحی مرحل

کنند اد ریاضی سال آینده شرکت میبه منظور آمادگی در المپی

 ولی به دوره آموزشی تابستان راه نخواهند یافت.

 - کنکورمعاف از  تمامی رشته ها دهم و يازدهم شناسیزيست 5

 معاف از کنکور تمامی رشته ها دهم و يازدهم کامپیوتر 6

که در سال گذشته موفق به کسب  دهمیازآموزان پایۀ دانش
در صورت تمایل به شرکت  شده اندالمپیاد مدال نقره این 

توانند با ارائۀ برگ خالصۀ وضعّیت و مجدّد در این المپیاد، می
گواهی اشتغال به تحصیل که به تأیید مدرسه و ادارۀ کلّ 

های بدون شرکت در آزمونآموزش و پرورش رسیده باشد، 
حضور  1400در دورۀ آموزش تابستانی مرحله اول و دوم، 

 یابند.

 - معاف از کنکور تمامی رشته ها دهم و يازدهم واخترفیزيکنجوم  7

های بنیادی و سلول 8
 پزشکی بازساختی

 - تمامی رشته ها دهم و يازدهم

های بنیادی و پزشکی بازساختی در دوره برگزیدگان المپیاد سلّول
های طال، نقره آموزان دارندۀ مدالو دانش 1398-99آموزشی تابستان 

های المپیادها، در صورت تمایل به شرکت در المپیاد سلّولو برنز سایر 
آزمون در مرحله اول  بنیادی و پزشکی بازساختی، ملزم به شرکت در

سال تحصیلی جاری بوده و فقط در صورت موفّقیّت، به مراحل بعدی 
 راه خواهند یافت.

 مراجعه شود www.isro.isti.irجهت اطالعات بیشتر به وب سایت 

 دهم و يازدهم اقتصاد و مديريت 9
 ادبیات و علوم انسانی

 فیزيک-رياضی
 علوم تجربی

- - 

 مراجعه شود www.iteo.irجهت اطالعات بیشتر به  - تمامی رشته ها دهم و يازدهم تفکر وکارآفرينی 10

 مراجعه شودwww.sina.bmn.irجهت اطالعات بیشتر به  - ادبیات و علوم انسانی دهم و يازدهم جغرافیا  11

 دهم و يازدهم علوم زمین 12
 فیزيک-رياضی

 علوم تجربی
 فنی وحرفه ای

- - 

 

دانشگاه منوط به ضوابط اعالمی از سوی سازمان سنجش در خصوص تناسب نوع دیپلم استفاده از تسهیالت ورود به 

 با زیرگروه مربوطه و کسب شرایط احراز خواهد بود.

 

 

http://www.isro.isti.ir/
http://www.iteo.ir/
http://www.sina.bmn.ir/
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 : ( تسهیالت8-3

 براساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی:(8-3-1

پس از  فیزیککامپیوتر و نجوم واخترفیزیک، ی، شیمی، ادبی، ریاضی، زیست شناسهای دارندگان مدال طالی المپیاد-

ها در از شرکت در کنکور سراسری دانشگاهشورای عالی انقالب فرهنگی  دیپلم دورۀ متوسّطه مطابق مصوّباتاخذ 

گروه مربوط، به دانشگاه مورد نظرشان انتخابی در زیر ۀمعاف بوده و برای ادامۀ تحصیل در رشت زیرگروه مربوط،

 د.شونمیمعرّفی

 .هستندهای گروه علوم انسانی و گروه هنر را دارا دارندگان مدال طالی ادبی امکان ادامه تحصیل در رشته -

های گروه امکان ادامه تحصیل در رشته کامپیوترریاضی، فیزیک و علمی جهانیمدال طالی المپیادهای دارندگان  -

 باشند.را دارا می پزشکی

 ۀدامۀ تحصیل در رشتاها،ی دانشگاهاز شرکت در کنکور سراسریت معاف شاملکه کنندگان مدال طال تعداد دریافت -

 :به شرح ذیل است ،شوندبه دانشگاه مورد نظرشان معرّفی میکه گروه مربوط، انتخابی در زیر

 نفر 8زیست شناسی:  -2   نفر 12ریاضی:  -1

 نفر 10فیزیک:  -4     نفر 8شیمی:   -3
 نفر 10نجوم واختر فیزیک:  -6    نفر 8کامپیوتر:  -5
 نفر( 18ر)حداکثر نف 18ادبی:   -7

 هافاقد امتیاز معافیت از شرکت در کنکور سراسری دانشگاه کهی یکنندگان مدال طالی کشوری المپیادهاتعداد دریافت -

 :به شرح ذیل است هستند،

 نفر 8جغرافیا:  -1

 نفر 8وپزشکی باز ساختی: سلول های بنیادی  -2

 نفر 8علوم زمین:  -3

 نفر 8تفکر وکارآفرینی:  -4

 نفر  10اقتصاد و مدیریت:  -5

 

 وزارت علوم، تحقیقات وفناوری: تسهیالت(8-3-2

المپیادهای ادبی، ریاضی، زیست شناسی، های نقره و برنز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برای دارندگان مدال -

بعد از شرکت در کنکور سراسری  واخترفیزیک و کامپیوتر تسهیالتی جهت ورود به دانشگاهشیمی، فیزیک، نجوم 

در نظر گرفته است که به علت تغییرات احتمالی و ابهام در جزئیات توضیحات بیشتر راجع به آن را موکول به تثبیت 

 دقیق آن می کنیم.

 

 :بنیاد ملی نخبگان تسهیالت(8-3-3

مندی از تسهیالت ضروری است با مراجعه به سامانۀ اطالعاتی به برگزیدگان به منظور بهرهعضو ندارد و بنیاد  این -

های نخبگانی خود را در سامانه بارگذاری و ثبت کنند تا امکان بررسی فعالیت www.sina.bmn.irنشانی 

 د.درخواست آنان مطابق تسهیل مورد نظر فراهم شو

http://www.sina.bmn.ir/
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 ها:منابع آزمون( 9

 منابع مرحله اول المپیاد رديف

 های دهم و یازدهم و دوازدهم دورۀ دوم متوسطههای شیمی سالکتاب - شیمی 1

 تمام کتاب های درسی با عناوین ریاضی، هندسه، آمار و احتمال و حسابان تا پایۀ یازدهم)ریاضی فیزیک( - رياضی 2

 شناسیزيست 3
 های زیست شناسی دبیرستان کتاب -
 های فیزیک و شیمی دبیرستان نیز داشته باشند.شناخت کافی از مطالب کتاب -

 کامپیوتر 4

 های درسی ایرانفیزیک، انتشارات چاپ و نشر کتاب-ریاضی ه( سال دهم متوسطه رشت1ریاضی) -
 ترکیبیات، علیرضا علیپور، انتشارات فاطمی -
 ها، یحیی تابش، انتشارات فاطمیالگوریتمآشنایی با  -
 انتشارات فاطمی « : محافل ریاضی» کتاب  -

 نجوم واخترفیزيک 5
 .و از پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم 2 و 1 ، حسابان3 و 2 و1 هندسه ،3 و 2 و 1فیزیک ،2و 1ریاضی -

 شناسی وابزارشناسی و رصد طرح خواهد شد.سواالت در موضوعات نجوم کروی، مکانیک سماوی، اخترفیزیک و کیهان -

 اعالم می شود http://oly.medu.irاز طریق سامانه ثبت نام المپیادها به نشانی  ادبی 6

 فیزيک 7

 )رشته ریاضی(3و فیزیک 2، فیزیک1فیزیک ، متوسطه اولعلوم  کتاب های -
 2و  1های آزمایشگاه علوم  بخش های فیزیک از کتاب -
 2، آمار و احتمال و هندسه 1، هندسه1، حسابان1کلیه دروس ریاضی تا پایه یازدهم شامل ریاضی -

8 
های بنیادی و سلول

 پزشکی بازساختی

و  www.isro.isti.irهای بنیادی و پزشکی بازساختی به نشانیسایت ویژه المپیاد سلولجهت دریافت منابع به  -
http://oly.medu.ir  .مراجعه شود 

 اقتصاد ومديريت 9

 کتاب اقتصاد پایۀ دهم -
 شناسی پایۀ دهم و یازدهمکتاب جامعه -

 5و  4، 3های ( پایۀ دهم فصل1کتاب ریاضی و آمار) -

 3و  1های ( پایۀ یازدهم فصل2کتاب ریاضی و آمار) -

 7و  6، 5های کتاب روانشناسی پایۀ یازدهم فصل -

 جغرافیا 10

 کتاب جغرافیای ایران پایه دهم -
 )کاربردی ( پایه دوازدهم علوم انسانی . 3کتاب جغرافیای ، پایه یازدهم علوم انسانی  ای () ناحیه 2کتاب جغرافیای  -

 انسان و محیط زیست پایه یازدهم .کتاب  -

 تفکر وکارآفرينی 11

موضوع این المپیاد در زمینه نگرش و مهارت های دانش آموزان است، منبع خاصی قابل معرفی نمی باشد. اما برای تقویت  -
قرار داده شده است. عالوه بر آن مطالعه عمیق منابع زیر  www.iteo.irاطالعات پایه، منابع و مراجع مهمی در وب سایت 

سایت معتبر  توانند به این منابع یا هر منبع دیگر معتبر که به صورت کتاب، مجله یا وبمندان میه نیز توصیه می گردد. عالق
 .در اختیار است مراجعه نمایند

 رشته هامتوسطه نظری تمامی پایه دهم کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید  -
 متوسطه نظری تمامی رشته هاپایه دهم کتاب تفکر و سواد رسانه ای  -
 رشته علوم انسانیمتوسطه نظری پایه دهم کتاب منطق  -
 رشته علوم انسانیمتوسطه نظری پایه دهم ( 1کتاب جامعه شناسی ) -

 ( پایه یازدهم متوسطه نظری رشته علوم انسانی 2کتاب جامعه شناسی )  -
 فنی و حرفه ایمتوسطه نظری تمام رشته ها و یازدهم و  دهمپایه کتاب هنر  -
 متوسطه فنی و حرفه ای پایه یازدهم  کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی -
 و کار دانش متوسطه فنی و حرفه ای پایه یازدهم کتاب کاربرد فناوری های نوین،  -

 علوم زمین 12

 )دوره اول متوسطه(کتاب های علوم تجربی پایه های هفتم، هشتم و نهم  -

 کتاب های آزمایشگاه علوم تجربی پایه های دهم و یازدهم ) قسمت زمین شناسی( -

 کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم -

 کتاب زمین شناسی پایه یازدهم -

 

 

 

http://oly.medu.ir/
http://www.isro.isti.ir/
http://oly.medu.ir/
http://www.iteo.ir/
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 فرآيند ثبت نام:-10

 زمان ثبت نام آزمون مرحلۀ اول المپیادها: ( 10-1

به  شود.میانجام  20/10/1399شنبه مورّخ دوتا پایان روز  15/10/1399شنبه مورّخ چهارنام از روزثبت -

 نام را به روزهای پایانی موكول نکنند.شود ثبتتوصیه میعزیز آموزان دانش
 : نام(نحوۀ ثبتالف

 زمانتوانند در مندان داخل و خارج از کشور میبوده و برای این منظور عالقه الکترونیکینام صرفاً به صورت ثبت -
به این امر  نسبتhttp://oly.medu.ir الکترونیکی  المپیادهای علمی به نشانی ثبت نام مقرّر با مراجعه به سامانۀ

 اقدام نمایند. 

 داوطلب است. ۀعهد، برعکسگذاری باراطّالعات و ثبت مسئولیّت هرگونه مغایرت در  -

 آموزاندانش نام آموزان توسط مدارس، مدیران واحدهای آموزشی پس از ثبتدر صورت ثبت نام گروهی دانش -

 .  قدام نمایندا انآموزدانش وعکس اطالعات تأیید به نسبت مربوطه سامانه به بامراجعه ،خود آموزشگاه

را  انآموزاطالعات دانش کهاست آموز متوجه مدیرانی دانش عکساطالعات و ثبت در  مغایرتمسئولیت هرگونه  -

 اند.کردهتأیید 

 :  اينترنتی ( مدارک الزم جهت ثبت نامب

الکترونیکی ریال( است که صرفاً از طریق درگاه پرداخت  هزار صدچهارریال)400.000نام برای هر المپیاد ثبتمبلغ  -

 شود.دریافت مینام سامانه ثبت

نام ثبتهای خودپرداز، یا دستگاهو  نام المپیاد به صورت مستقیم از طریق مراجعه به بانکواریز وجه ثبتدر صورت  -  

 انجام نشده و همچنین وجه واریزی نیز قابل استرداد نخواهد بود.

( با زمینۀ سفید، مربوط به سال  JPGپیکسل و در قالب 200× 300پیکسل یا  300×400جهت ثبت نام، فایل عکس ) -
کیلو بایت بیشتر باشد. در صورت استفاده از هر گونه  70جاری دانش آموز مورد نیاز است. حجم این فایل نباید از 

اید با ب دخترانخواهد شد. ضمناً عکس  باطلنام ایشان کننده، ثبتآموز شرکتتصاویر قدیمی و غیر از عکس دانش
 آنان کامالً واضح و مشخّص باشد. چهرهحجاب اسالمی بوده و 

 ( زمان ثبت نام آزمون مرحلۀ دوم المپیادها: 10-2

توانند در آزمون مرحلۀ دوم المپیادهای علمی شرکت می بدون نیاز به ثبت نام مجدد شدگان مرحلۀ اولپذیرفته -
 اداره به به صورت مکتوب http://oly.medu.irپس از اعالم در سامانهشدگان مرحلۀ اول نمایند. اسامی پذیرفته

 .شودارسال می هااستانکل آموزش و پرورش 

 شود.مدارس خارج از کشور به مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور اعالم میشدگان پذیرفتهاسامی  -

 : المپیادها 1400تابستان  یدوره آموزش شدگانپذيرفته( زمان ثبت نام 10-3

مانه از طریق ساپژوهان جوان باشگاه دانشآموزان و تعیین روز ثبت نام حضوری توسط ثبت نام الکترونیکی دانش -
 د. وشمیاعالم  http://oly.medu.irبه نشانی ثبت نام المپیادها 

 امور مالی آزمون: -11

file:///C:/Users/user/Downloads/%20https:/oly.medu.ir%20نسبت
file:///C:/Users/user/Downloads/%20https:/oly.medu.ir%20نسبت
http://oly.medu.ir/
http://oly.medu.ir/
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 ،، وسایل سرمایشیکنندگانشرکت ، خرید موادّ مصرفی، پذیراییهاالزّحمۀ عوامل اجرایی آزمونحقّپرداخت (11-1

 .شودآزمون انجام  این از محلّ درآمدگرمایشی و سایر ملزومات در استان،

بخشی از درآمد  16/10/1383پژوهان جوان مورخ دانش هیأت امناء باشگاه ۀسومین جلسوبیست (4به استناد بند)(11-2

با  تواندماند، میهای برگزاری آزمون در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان باقی میکه به صورت مازاد بر هزینه

: داوری مثلملّی پرورش استعدادهای درخشان  سازمانمرکز سنجش و هایبرنامه در حوزۀ نظر مقام مجاز و ذیحساب

استعدادهای  سای ادارات سنجش و با نظارت رؤ و  و المپیادهای علمی آموزی() بخش دانشخوارزمیجوان  هجشنوار

 درخشان استان مورد مصرف قرار گیرد.
 

 مالحظات: 

آموزان کامل آن به نحو مقتضی به دانشرسانی آموزشی پس از دریافت دستورالعمل، نسبت به اطالع مدیر محترم واحد -

 اقدام نماید.

تواند در صورت درخواست می همدرس رآموزان، مدینام و رفع نگرانی اولیای محترم دانشجهت تسهیل در امر ثبت -

ت و وضعیده و از آمار کرآموزان اقدام دانش نام گروهیفوق نسبت به ثبتطریق سامانۀ ، از ی آنانداوطلب و یا اولیا

 اطاّلع یابد. خود شدگان واحد آموزشی نامثبت

های نشانیبه توانند آموزان عزیز برای کسب اطّالعات بیشتر می، اولیا و دانشهمدیر محترم مدرس -

http://oly.medu.ir،http://sampad.medu.irبه  های بنیادی و پزشکی بازساختیالمپیاد سلول هو سایت ویژ

جهت برطرف نمودن  ومراجعه ،www.iteo.irو المپیاد تفکر و کارآفرینی به آدرس  www.isro.isti.irنشانی

کارشناسان فناوری شهرستان/ منطقه/ ناحیه/ استان مراجعه و یا با شماره تلفن های نام الکترونیکی به مشکالت فنّی ثبت

 مندرج درسایت های مذکورتماس حاصل نمایند.

 پایان

http://sampad.medu.ir/
http://www.isro.isti.ir/
http://www.iteo.ir/

