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 خانم /سركارآقای جناب

 ...استان پرورش و آموزش محترم كلّ مدیر

 احترام؛ و سالم با

سبت  به تبریک ضمن  ستان  آن آموزاندانش موفقیت منا شور،  علمی المپیادهای اول مرحله آزمون در ا   ک

 .شودمی اعالم زیر شرح به دوم مرحله هایآزمون اجرای جهت موردنیاز اطالعات

 حسن  بر نظارت دقیق، اجرای برگزاری، محلّ در داوطلبان موقع به حضور  و مقدّمات آوردن فراهم مسئولیّت 

  دستور  است  مقتضی  لذا .است  استان  آزمون برگزاری ستاد  و عالیجناب عهدۀ بر ها،آزمون امنیّت تأمین و انجام

 ها،شررهرسررتان به دوم، مرحلۀ در شرررکت منظور به نفعذی آموزاندانش آمادگی و اطّالع جهت مراتب فرمایید

  .شود مبذول کامل عنایت ها،آزمون این کیفی و بهینه اجرای به نسبت و شود ابالغ مربوط مدارس و مناطق

 برگزاری: الف(زمان

 کنند:می شرکت زیر جدول شرح به ومد مرحلۀ هایآزمون در المپیادها، اول مرحله شدگانپذیرفته

 

 توجه:

 .شودمی برگزار فوق جدول شرح به روز دو در کامپیوتر و ریاضی المپیادهای آزمون .1

بع    .2 پیرراد      منررا م ل بی  ا یق    از اد نش  برراشرررر ررا  شرررراد کررانررال طر   آدرس برره جوان  پژوهرران دا

ir/olampiad_student.https://shad.شد خواهد رساند  عموم اطالع به. 

 شروع ساعت تاریخ روز دوره المپیاد ردیف

 صبح 20:22 22/22/1222 جمعه چهارم و سی فیزیک 1

 بعدازظهر 12:22 22/22/1222 جمعه یکم و سی اول)تستی( روز کامپیوتر 2
 عصر 13:32 22/22/1222 جمعه یکم و سی شیمی 3
 صبح 20:22 22/22/1222 شنبه نهم و سی اول روز ریاضی 2

 بعدازظهر 12:22 22/22/1222 شنبه هفدهم واخترفیزیک نجوم 2
 صبح 20:22 26/22/1222 شنبهیک نهم و سی دوم روز ریاضی 6

 بعدازظهر 12:22 26/22/1222 شنبهیک چهارم و بیست شناسیزیست 3
  عصر 10:32 26/22/1222 شنبهیک دوم وکارآفرینی تفکر 0

 صبح 20:22 23/23/1222 شنبهیک یکم و سی )تشریحی( دوم روز کامپیوتر 9

 بعدازظهر 12:22 23/23/1222 شنبهیک دوم مدیریتو اقتصاد 12
 صبح 20:22 22/23/1222 دوشنبه ششم بازساختی پزشکی و بنیادی هایسلّول 11

 بعدازظهر 12:22 22/23/1222 دوشنبه سوم جغرافیا 12
 بعدازظهر 12:22 22/23/1222 دوشنبه دوم زمین علوم 13
 صبح 20:22 22/23/1222 شنبهسه چهارم و سی ادبی 12

https://shad.ir/olampiad_student


 

83332 / 401 

 43/08/4100 

  

  

 

 

  آن حراست  و سنجش  ادار  محترم کارشناسان   به مقررات مطابق سازی  آماد  از پس آزمون اقالم تمام .3

 .شد خواهد تحویل استان

 اقالم: بازگشت و دریافت كارت، توزیع نحوة ب(

  به نامثبت سامانۀ  طریق از آزمون اوّلین برگزاری از قبل اوّل( مرحلۀ آزمون)همانند جلسۀ  به ورود کارت -1

 شد   اعالم سامانۀ  به مقرّر زمان در داوطلبان است  الزم .شد  خواهد ارائه http://oly.medu.ir نشانی 

 .کنند دریافت را خود جلسۀ به ورود کارت و مراجعه

  هب متعاقباً ها،آزمون برگزاری اقالم سایر  و اجرایی هاینامهشیو   ها،نامهپاسخ  سؤاالت،  دریافت زمان و نحو   

  نمودن مفتوح و مخزن در هانامهپاسخ  و سؤال  محتوی هایکیسه  پلمپ )فکّ رسید  خواهد استان  آن اطّالع

سب  سؤاالت  پاکت   مقرّر ساعت  رأس و امتحانی حوزۀ محلّ در صرفاً  ها،آزمون از یک هر شدۀ مهر و چ

 .بود( خواهد

ست  روریض  ساس  بر ا سخ  علمی، المپیادهای اجرایی هاینامهشیو   ا   از پس هاآزمون از یک هر هاینامهپا

  رممحت نمایندۀ و کل ادار  آن محترم نمایندۀ توسّط  شد ،  پلمپ هایکیسه  در مهر( و چسب  )با بندیبسته 

 .شود داد  عودت شد، خواهد اعالم سازمان سوی از که بندیزمان برنامۀ مطابق حراست،

 یینها شدگان رفتهیپذ تعداد است،  آمد  21/12/1399 مورخ 230/262 شمار   بخشنامه  در که همانطور -2

  (نفر 62 تا یاض یر ادیالمپ یاستثنا  نفر)به 22 تا حداکثر تابستان  آموزشی  دور  به ورود جهت ادیلمپا هر

  .است گذشته سال آورانمدال احتساب بدون کامپیوتر و ریاضی المپیادهای تعداد،در این .است

صوص  در -3 ض یر ادیالمپ جینتا خ ستناد  به یا شنام  2-0 بند ا   21/12/1399 مورّخ 230/262 ۀشمار  ۀبخ

ضار    به 0 هصفح  ستح ساند یم ا صلی  شد   پذیرفته 622 حدود بر عالو  :ر   یازدهم، و دهم هایپایه از ا

ساس  بر دهم پایه آموزاندانش از نفر 922 تعداد سبه،  نمر  باالترین ا شی  شکل  به مکت   آزمون در آزمای

  انآموزدانش نیا .کنندمی شرکت  آیند  سال  ریاضی  المپیاد در آمادگی منظور به دوم، مرحله تشریحی 

 .ندارند را تابستان یآموزش دورۀ در شرکت اجاز 

  معرفی تحصیل  محل مدرسه  به را خود 1221 ما  فروردین از شوند نمی ملی تیم جزو که پژوهانیدانش -2

 .کنندمی شرکت درس هایکالس در آموزاندانش سایر مثل و

  رکامپیوت کارآفرینی، و تفکر المپیادهای ویژۀ )عملی( سوم  مرحلۀ آزمون فوق، بخشنامه  5 بند استناد  به   -2

ست  فیزیک و   تشرک  به ملزم المپیادها این در ظرفیت( برابر )چند دوم مرحله آزمون شدگان پذیرفته .ا

 .هستند تابستان دور  به ورود جهت ربطذی علمی کمیته سوی از شد  تعیین هایآزمون در

  تصور  در جوان پژوهاندانش باش ا   کرونا، یماریب لیدل به خصوصاً   موجود، اریدناپا طیشرا  به توجه با -6

  یبرگزار و یشرر ،کنندگانشرررکت تعداد ،یبرگزار مختلف مراحل و خیتار در یراتییتغ تواندیم لزوم

ش  هایدور  ،هاآزمون ش ا   شاد  کانال قیطر از راتییتغ .کند اعمال ...و یآموز   به جوان وهانپژدانش با

 .دیرس خواهد نفعیذ وزانآمدانش اطالع به ir/olampiad_student.https://shad آدرس
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