
 با سالم

ضمن آرزوي خوشوقتي از حضور تمامي شركت كنندگان در آزمون مرحله دوم المپيادهاي علمي همان گونه كه در بخشنامه شماره 

ثبت نام مرحله اول اشاره گرديده كميته هاي علمي، متشكل از اساتيد صاحب صالحيت دانشگاهي و معلمين  21/40/41 -401/141410

پياد مسئوليت شناسايي، آموزش تا مرحله اعزام دانش آموزان به مسابقات جهاني را برعهده داشته با تجربه آموزش و پرورش در هر الم

را ... ومسئوليت كليه مراحل تا پايان مرحله شناسايي در اين كميته ها با دقت بسيار باال از طرح سؤال تا تصحيح اوراق و اعالم نتايج و 

ضمن اعالم نتايج . ژوهان جوان همواره در راستاي اعتماد سازي جامعه مخاطب قدم بر مي دارداز آن جايي كه باشگاه دانش پ. برعهده دارند

چگونگي انجام مراحل استخراج نتايج را به استحضار عموم شركت كنندگان عزيز مرحله دوم به  21-29المپيادهاي علمي مرحله دوم سال 

 :شرح زير مي رساند

 :سؤاالت و پاسخ هاي آزمون المپيادهاي مرحله دومنحوه رسيدگي به نظرات رسيده در خصوص  .4

ابتدا تمامي دفترچه سؤاالت مربوط به المپياد هاي مرحله دوم به  29پس از برگزاري آزمون مرحله دوم در ارديبهشت ماه سال 

ه دانش پژوهان همراه پاسخ نامه تستي و تشريحي ارايه شده توسط كميته هاي علمي ذيربط بر روي پايگاه اطالع رساني باشگا

جوان قرار داده شد و سپس نظرات و يا ابهامات رسيده از سوي برخي شركت كنندگان پيرامون سؤاالت و يا پاسخ هاي تستي و 

كميته هاي علمي با تشكيل جلسه به دقت نظرات ارسالي را بررسي و . تشريحي دريافت و در اختيار كميته هاي علمي قرار گرفت

مكتوب براي آنان ارسال نموده و هرآنچه كه جهت اطالع عموم شركت كنندگان ضروري بوده از طريق پاسخ هاي الزم بصورت 

 .پايگاه اطالع رساني باشگاه اعالم شده است

 :نحوه تصحيح و قرائت پاسخنامه هاي آزمون هاي تستي .1

ماشين عالمت خوان با دقت بسيار  پاسخنامه هاي آن توسط( ادبي، شيمي، كامپيوتر )آزمون هايي كه داراي سؤاالت تستي بوده

باال و به صورت دو بار قرائت توسط ماشين انجام شده است و كنترل و بررسي هاي دستي نيز بر صحت قرائت بر روي آنها انجام 

 .گرفته است

 :فرآيند تصحيح اوراق تشريحي آزمون ها .9

دانش پژوهان جوان پس از عمليات رمز گذاري روي  المپيادهايي كه داراي آزمون تشريحي بوده بر اساس مصوبه شوراي باشگاه

تصحيح توسط مصحح اول و دوم با توجه به ريز بارم تعيين شده توسط  1اوراق امتحاني شركت كنندگان براي هر پاسخ سؤال، 

ته علمي كميته، انجام پذيرفته است و در صورت وجود اختالف بين تصحيح اول و دوم، تصحيح سوم نيز انجام شده، اعضاي كمي

 .ذيربط نيز بررسي هاي دقيق بر نحوه تصحيح اوراق امتحاني را انجام داده است

 : چگونگي انتخاب نفرات برگزيده .1

كميته هاي علمي جهت تعيين نفرات قبول شده پس از سورت نمرات دانش آموزان، مجدداً اوراق امتحاني تمامي شركت كنندگان 

مينان الزم از صحت عمليات انجام گرفته، خط برش را بر اساس نمرات سورت شده تعيين را مورد بازبيني قرار داده و پس از اط

 .نموده اند و بر همين اساس نفرات پذيرفته شده انتخاب شده اند



براي شركت كنندگاني كه در اين مرحله پذيرفته نشده اند ضمن آرزوي موفقيت در ساير عرصه هاي علمي ديگر، كارنامه اي جهت اطالع  .1

و  12در شده است كه در صورت تمايل مي توانند جهت دريافت كارنامه خود به استثناي شركت كنندگان آزمايشي المپيادها روزهاي صا

 .خردادماه سال جاري به شرح زير مراجعه نمايند 11

جهت دريافت  خرداد به شرح زير 12و  12دانش آموزان پذيرفته نشده كامپيوتر جهت دريافت كارنامه فقط روزهاي  :تذكر

 .كارنامه مراجعه نمايند

الي  2بلوار سردار جنگل، تقاطع بزرگراه شهيد همت، خيابان فرزانه غربي، دبيرستان عالمه حلي تهران از ساعت  :در تهران: الف

41 

ساعت  ادارات كل آموزش و پرورش استان ها اداره پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان از :در شهرستان ها: ب

 41الي  2

چگونگي توزيع كارنامه دانش آموزاني كه بصورت آزمايشي در برخي از المپيادها شركت نموده اند متعاقباً از طريق همين سامانه : توجه 

 .اعالم خواهد شد

 المپياد كامپيوتر( مرحله سوم )نحوه برگزاري آزمون عملي 

طبق زمان بندي زير به 39/9/93پنج شنبه  ر شركت در آزمون مرحله سوم بايد روزپذيرفته شدگان مرحله دوم المپياد كامپيوتر به منظو

 .، ساختمان شهيد بهشتي مراجعه نمايند 1، كوچه نيلوفر، پالك (جردن)باشگاه دانش پژوهان جوان واقع در بلوار آفريقا 

 صبح 1پذيرفته شدگان شهر تهران ساعت  .4

 41ساير شهرستان ها ساعت  .1

 .تاني مي توانند در اين مدت از خوابگاه باشگاه دانش پژوهان جوان استفاده نماينددانش آموزان شهرس

 زمان ثبت نام پذيرفته شدگان مرحله دوم *

سه شنبه  مي توانند در دوره آموزش تابستاني كه از روز( به استثناي المپياد كامپيوتر)پذيرفته شدگان اين مرحله از المپيادهاي علمي 

لذا متمني است به نحو مقتضي به اطالع پذيرفته شدگان . در محل باشگاه دانش پژوهان جوان آغاز مي گردد، شركت نمايند 39/4/3

صبح جهت ثبت نام به همراه پدر يا  1/90ساعت  39/4/9دوشنبه  آن استان كه نام آنان در ليست پيوست آمده است، رسانده شود، روز

دانش آموزاني كه . ، نبش خيابان سايه مراجعه نمايند(جردن)واقع در تهران، بلوار آفريقا ( س)زهرا مادر به آدرس مدرسه راهيان حضرت 

مربوط به ولي دانش پژوه را كه ضميمه  تعهدنامه جهت ثبت نام به همراه نماينده اعزامي آموزش و پرورش مراجعه مي نمايند مي بايست

 .مي باشد بعد از امضاي ولي به تأييد اداره آموزش و پرورش منطقه برسانند

 : مدارک مورد نياز جهت ثبت نام*

از محل تحصيل، حاوي مشخصات كامل، پايه و رشته ( در سال جاري)گواهي اشتغال به تحصيل عكس دار ممهور به مهر آموزشگاه  .4

آموز، ضمناً اگر دانش آموزي تغيير رشته داده است، ارائه گواهي مبني بر انجام تغيير رشته با درج نمره مربوطه ضروري  تحصيلي دانش

 .است
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كه به امضاي مدير رسيده و ممهور  كارنامه سال اول و دوم و سوم دبيرستان يا( ريز نمرات)خالصه سابقه تحصيلي دوره متوسطه .1

چنانچه دانش آموزي شرايط الزم براي شركت در مرحله اول  بديهي است( رك فوق پذيرفته نمي شودكپي مدا. )به مهر مدرسه باشد

باشگاه دانش پژوهان جوان را نداشته باشد، از وي ثبت نام به  39/40/41مورخ  404/941490المپياد مندرج در بخشنامه شماره 

 .نخواهد آمدعمل

 (در صورت وجود توضيح يک كپي از صفحه توضيحات)ل اصل شناسنامه به همراه يک برگ تصوير صفحه او .9

 (.عكس ها يک شكل و در سال جاري گرفته شده باشد)پشت نويسي شده با مشخصات كامل  9×1چهار قطعه عكس رنگي .1

 :شايان توجه است

  مي كنند، برنامه ريزي  باشگاه دانش پژوهان جوان براي تأمين خوابگاه دانش آموزان شهرستاني كه در دوره آموزش تابستاني شركت

 9حوله، مسواک، خميردندان، ليوان، )شامل  لذا شايسته است دانش آموزان شهرستاني وسايل شخصي مورد نياز خود. نموده است

را  (ملحفه تميز، كفش و لباس ورزشي، دفترچه بيمه درماني، بيمه تكميلي، كارت بيمه حوادث دانش آموزي و ماشين حساب

 .دهمراه داشته باشن

   ضروري است دانش آموزان المپياد زيست شناسي، شيمي و فيزيك روپوش سفيد آزمايشگاهي در طول دوره به همراه

 .خود داشته باشند

  لذا ضروري  .مقررات مربوط به پوشش دانش پژوهان در دوره آموزش تابستاني مانند مقررات دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه است

 .دختر با روپوش و مقنعه مدرسه و دانش آموزان پسر با لباس مناسب در دوره حضور يابنداست پذيرفته شدگان 

 :نحوه و چگونگي رسيدگي به درخواست هاي تجديد نظر افراديكه در مرحله دوم پذيرفته نشده اند*

رسيدگي مجدد باشد بر اساس مصوبه  با توجه به موارد مورد اشاره، چنانچه دانش آموزي به نتيجه اعالمي خود اعتراض داشته و خواستار

شوراي باشگاه افراد مذكور مي توانند به يک سوم سؤاالت تشريحي المپياد مربوطه با توجه به كارنامه اخذ شده درخواست رسيدگي مجدد 

 41ساعت  39/9/93پنج شنبه  بدهند و مراتب را به روش زير فقط تا پايان وقت اداري روز( مطابق فرم رسيدگي مجدد بر روي سايت)

بديهي است كميته علمي ذيربط در اسرع وقت بررسي دقيق را انجام داده و پاسخ آن را به صورت مكتوب به . جهت بررسي ارسال نمايند

 .به درخواست هايي كه بعد از مهلت اعالم شده ارسال مي گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آدرس پستي اعالم شده ارسال خواهد شد

سه شنبه مورخ  دانش آموزاني كه در المپياد كامپيوتر پذيرفته نشده اند چنانچه درخواست رسيدگي مجدد دارند فقط تا روز: تذكر مهم 

 .مي توانند درخواست خود را جهت رسيدگي به روش فوق ارسال نمايند( 41ساعت )تا پايان وقت اداري 39/9/92

 روش ارسال درخواست تجديد نظر*

 014-11012110-11042220درخواست رسيدگي مجدد و ارسال آن از طريق نمابر به شماره هاي  فرم تكميل

مكان پذير بوده و ضمناً به منظور رعايت حقوق كليه شركت كنندگان تهراني و شهرستاني رسيدگي به اعتراضات صرفاً از روش اشاره شده ا

 .تقاضا دارد از مراجعه حضوري به باشگاه دانش پژوهان جوان اكيداً خودداري فرماييد و باشگاه پاسخگوي مراجعين حضوري نخواهد بود

ضمناً توصيه مي گردد دانش آموزاني كه درخواست رسيدگي مجدد دارند ابتدا كارنامه خود را اخذ و پس از اطالع كامل از نمرات خود 

 .سپس نسبت به تنظيم فرم رسيدگي مجدد اقدام نمايند و صرفاً از طريق روش اشاره شده درخواست خود را ارسال دارند

و يا تلفن ( 094-99043322)پذيرفته شدگان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر با تلفن روابط عمومي باشگاه : توجه 

 .تماس حاصل نمايند( 99040404-094)

 پژوهان جوانمعاونت دانش 
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