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ي علمی براي جوانان، زنده کردن روح مبارزه«
)ره(امام خمینی »    هاستحقیقتواهجو و کشف واقعیتوجست

اول المپیادهاي علمی کشور بخشنامه مرحله
خیلی فوري و پرورش استان                آموزشکل اداره 

و آرزوي توفیق با سالم 
مرکـز رساند میطالع المپیادهاي علمی کشور به اآزمون در برگزاري اداره کلهاي آن مساعدتوضمن تشکراز همکاري

و آموزشادارات کل همکاري با همه سالهدر نظر دارد مطابق روال پژوهان جوان دانشاستعدادهاي درخشان وپرورش ملی 
.نمایـد اي برگـزار گزینـه را بـه صـورت چنـد   اول المپیادهاي علمـی کشـور  هاي مرحلهآزمونسال جاري نیزدر پرورش

هـا  اسـتان که به صورت نیمه متمرکز در مراکـز مرحله دوم آزموندر93سالاول المپیادها در بهارمرحلهآزمونبرگزیدگان
در محـل  آموزشـی دورهیک جهت شرکت در 93سال دوم در تابستانمرحلهبرگزیدگان. نمایندشرکت میشودمیبرگزار 

هـاي  دورهآموزشـی  هـاي برابـر   ایجاد فرصـت به منظور .شوندفراخوانده میتهرانبه )باشگاه(پژوهان جوانمعاونت دانش
حائزین ،تابستانیآموزش دوره درنهایی نتیجه تعیینخواهد شد و پس از هارائآموزان به همه دانشهاي علمی مصوب کمیته

کنکـور  شـرکت در ازي کشوريمدال طالگاندارند. شوندمیهاي طال، نقره و برنز این دوره مشخص ط دریافت مدالشرای
دارندگان مـدال طـال   . آیندمیجمهوري اسالمی ایران درکشوريبه عضویت تیم المپیادمعاف هستند وهاسراسري دانشگاه

نهایـت  دروکنندشود شرکت میبرگزار میپژوهان جوان شگاه دانشدر باحدوداً به مدت یک سال تحصیلی اي که در دوره
.شوندمیانتخابجهانی المپیادهاياعزامی بهملیهايتیمازمیان آنان 

تنها مرجع برگزار کننده )باشگاه(پژوهان جوان مرکز ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان معاونت دانش
هاي علمی متشـکل از اسـاتید ممتـاز    یکی از ارکان اصلی این باشگاه کمیته.استآموزي در کشورالمپیادهاي علمی دانش

آموزان مستعد شـرکت کننـده در   که جهت شناسایی دانشمی باشدها و دبیران با سابقه و مجرب آموزش و پرورش دانشگاه
مربـوط بـه شناسـایی و    هايود و تمـامی فرآینـد  شـ هاي المپیاد، از تخصص، توان علمی و تجربه آنان بهره گرفته میآزمون

. پذیردهاي ملی تحت نظارت آنان انجام میجهت انتخاب تیممراحل مختلف المپیادآموزان درآموزش دانش

):مدال طال(تعداد برگزیدگان نهایی * 
: باشدمیزیرجدول شرحبهنفرات دریافت کننده مدال طال انقالب فرهنگی تعدادعالیورايشمصوبهاساسبر

نفراتتعدادالمپیادردیف
برگزیده 

نفرات برگزیده تعداد المپیادردیف

8شیمی125ریاضی1
8زیست شناسی106فیزیک2
8کامپیوتر107اخترفیزیکنجوم و3
ات و ــهاي ادبینفر از برگزیدگان المپیاد ادبی از رشته12* 18حداکثر * ادبی4

.شوندها هستند که به شرط کسب حد نصاب الزم معرفی مینفر دیگر از سایر رشته6علوم انسانی، علوم و معارف اسالمی و 
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:امتیازات* 
هـاي تیمپژوهان جوان و باشگاه دانشمدال طال به عضویت با دریافت دوره آموزش تابستانی پس از پایانآموزانی که دانش
مطابق مصوبات شـوراي  دانشگاهیپیشاخذ دیپلم متوسطه و گواهی پس از ،آیندجمهوري اسالمی ایران در میالمپیادملی

براي ادامه تحصیل در رشته و دانشگاه مورد ) معاونت(بدون شرکت در کنکور سراسري توسط باشگاه عالی انقالب فرهنگی 
هاي زیر گروه علوم برگزیدگان المپیاد ادبی عالوه بر رشتهشایان ذکر است.شوندنظرشان در زیر گروه مربوطه معرفی می

.هاي زیر گروه هنر را نیز برگزینندتوانند رشتهانسانی می
مطـابق  ،شـوند مـی کشـوري  هاي نقـره و برنـز   دوره آموزش تابستانی موفق به اخذ مدالپایان آموزانی که در دانشهمچنین 

پژوهـان  عالوه بر عضویت در باشگاه دانشآوري ارت علوم، تحقیقات و فنهدایت استعدادهاي درخشان وزمصوبه شوراي
ضمن تمـامی دارنـدگان   در . سهمیه در زیر گروه آزمایشی مربوطه استفاده نمایند% 20توانند در کنکور سراسري از جوان می

. ندشومیمعرفی ن بنیادایبه بنیاد ملی نخبگان مندي از تسهیالتبهرهعضویت و جهت هاي طال، نقره و برنز مدال

زمان دریافت وبرگزاري، نحوه نامثبتچگونگی امتحانی،کنندگان، منابعشرایط شرکتزمان برگزاري،* 
:شودمیي اول به شرح زیراعالممرحلههاي آزمونکارت  ورود به جلسه 

:مرحله اولهاي آزمونزمان برگزاري ) لفا
ساعت شروعتاریخروزدورهالمپیاد
صبح29/11/9209:00شنبهسهچهارمینبیست و کامپیوتر
صبح30/11/9209:00چهارشنبهچهارمینبیست و شیمی

بعدازظهر30/11/9202:00چهارشنبهدهمیناخترفیزیکنجوم و
صبح1/12/9209:00شنبهپنجدومینسی و ریاضی

دازظهربع1/12/9202:00شنبهپنجدهمین هفشناسیزیست
صبح2/12/9209:00جمعهمینهفتبیست و فیزیک
بعدازظهر2/12/9202:00جمعهمین  هفتبیست و ادبی

-اي از طریق پایگاهزمان و نحوه دریافت کارت ورود به حوزه آزمون قبل از شروع اولین آزمون طی اطالعیه: توجه* 

آموزان نویسی الکترونیکی دانشو سامانه نامwww.ysc.ac.irنشانی پژوهان جوان به رسانی باشگاه دانشاطالعهاي
.اعالم خواهد شد.irmedu.sanaad.wwwبه نشانی) سناد(
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به شرح مندرج در )92-93(مرحله اول المپیادهاي علمی کشور سال تحصیلی آزمون کنندگان در شرایط شرکت) ب
:باشدیر میجدول ز
نام در آزمون مرحله اول شرایط ثبتسال و رشته تحصیلیالمپیاد

ریاضی

دوم سال 
.نباشد15داوطلب کمتر از ) 1(نمره درس ریاضیریاضی فیزیک

سوم سال 
.نباشد15داوطلب کمتر از ) 1(و هندسه ) 2(معدل دروس ریاضی ریاضی فیزیک

شیمی

سال دوم 
علوم تجربی 

یاضی فیزیکو ر

.نباشد17و آزمایشگاه داوطلب کمتر از ) 1(نمره شیمی- 1
.نباشد15داوطلب کمتر از ) 1(نمره ریاضی - 2
.نباشد16و آزمایشگاه داوطلب کمتر از ) 1(نمره فیزیک- 3

سال سوم 
علوم تجربی 

و ریاضی فیزیک

.نباشد17کمتر از طلب داوو آزمایشگاه ) 2(و آزمایشگاه و شیمی) 1(معدل دروس شیمی- 1
.نباشد15داوطلب کمتر از ) 2(و ریاضی) 1(معدل دروس ریاضی- 2
16و آزمایشگاه داوطلب کمتر از ) 2(و آزمایشگاه و فیزیک) 1(معدل دروس فیزیک- 3

.  نباشد

فیزیک
فقط سال سوم 
ریاضی فیزیک

16وطلب کمتر از و آزمایشگاه دا) 2(و آزمایشگاه و فیزیک) 1(معدل دروس فیزیک- 1
.نباشد

.نباشد15داوطلب کمتر از ) 2(و ریاضی) 1(معدل دروس ریاضی- 2

کامپیوتر

سال دوم 
.نباشد15داوطلب کمتر از ) 1(نمره درس ریاضیریاضی فیزیک

سال دوم 
شاخه کامپیوتر 

اي و کاردانشحرفهفنی
.نباشد15داوطلب کمتر از ) 1(نمره درس ریاضی

سال سوم
.نباشد15داوطلب کمتر از ) 2(و ریاضی) 1(معدل دروس ریاضیریاضی فیزیک 

سال سوم
شاخه کامپیوتر

اي و کاردانشحرفهفنی
.نباشد15داوطلب کمتر از ) 2(و ریاضی) 1(معدل دروس ریاضی

ست
زی

سی
شنا

.نباشد16نمره درس علوم زیستی و بهداشت داوطلب کمتر از سال دوم علوم تجربی

سال سوم 
علوم تجربی

16داوطلب کمتر از ) 1(شناسی و آزمایشگاهو زیستو بهداشتزیستی علومدروس معدل
.نباشد

ادبی

فقط سال سوم
ادبیات و علوم انسانی

سالمیاو علوم ومعارف 
.نباشد16داوطلب کمتر از ) 2(و ادبیات فارسی) 2(معدل دروس زبان فارسی

فقط سال سوم
وم تجربی عل

و ریاضی فیزیک
.نباشد18داوطلب کمتر از ) 2(و ادبیات فارسی) 2(معدل دروس زبان فارسی

ک
یزی

ترف
واخ

وم 
سال دوم نج

ریاضی فیزیک
.نباشد16و آزمایشگاه داوطلب کمتر از ) 1(نمره درس فیزیک- 1
.نباشد15داوطلب کمتر از ) 1(نمره درس ریاضی- 2

سال سوم 
ریاضی فیزیک

16و آزمایشگاه داوطلب کمتر از ) 2(و آزمایشگاه و فیزیک) 1(معدل دروس فیزیک- 1
. نباشد

. نباشد15داوطلب کمتر از ) 2(و ریاضی ) 1(معدل دروس ریاضی - 2
در المپیادهاي هفت گانه مندرج در جدول فوق شرکت به صورت آزمایشی فقطتوانندیمآموزان پایه اول دانش: توجه
.نمایند
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:تذکرات مهم
شدگان از پذیرفته.باشنددر مرحله اول المپیادها میآزمایشینام مجاز به ثبتصرفاًآموزان پایه اول با هر شرایطی دانش- 1

سال اول متوسطه به منظور تشویق و آشنایی بیشتر با آزمون المپیادهاي علمی جهت شرکت در آزمون مرحله دوم دعوت 
. خواهند بود) مطابق جدول بند ب(آموزان پایه دوم و سوم ن تابستانی تنها از میان دانششود، ولی برگزیدگامی
-در آزمونفقط به صورت آزمایشیها آموزان سال دوم این رشتهدانشفیزیک و ادبیهاي علمی براساس تصمیم کمیته- 2

.نخواهند یافتکنند و به دوره تابستانی راه هاي مرحله اول و دوم المپیادهاي مذکور شرکت می
-پژوهان جوان در رشتهدر دوره آموزش تابستانی باشگاه دانش) 91- 92(آموزان پایه دوم که سال تحصیلی گذشته دانش- 3

هاي نقره و اخترفیزیک حضور داشته و موفق به کسب مدالنجوم وشناسی، فیزیک، شیمی وهاي ادبیات، ریاضی، زیست
مندي به شرکت مجدد در المپیادهاي علمی مذکور ملزم به شرکت در کلیه مراحل مختلف اند در صورت عالقهبرنز شده

.باشند و فقط در صورت موفقیت به مراحل بعدي راه خواهند یافتمی92- 93هاي سال تحصیلی آزمون
المپیاد کامپیوتر که سال تحصیلی گذشتهموزان پایه دوم دارنده مدال برنز کشوريآهمچنین دانش

اند، همانند سایرمتقاضیان این المپیاد ملزم به پژوهان جوان حضور داشتهدر دوره آموزشی تابستانی باشگاه دانش) 92-91(
.باشندل و دوم آزمون المپیاد کامپیوتر میشرکت در مرحله او

منابع امتحانی ) ج
منابع امتحانیالمپیاد
.داشته باشنددانشگاهیدوره پیشوهاي اول، دوم، سومهاي درسی مربوط به سالمطالب کتابآموزان باید اطالع کافی ازدانشفیزیک

.دانشگاهی داشته باشندو دوره پیشهاي اول، دوم، سوم هاي درسی مربوط به سالآموزان باید اطالع کافی از مطالب کتابدانششناسیزیست
.داشته باشنددبیرستانهاي اول، دوم و سومهاي درسی مربوط به سالمطالب کتابآموزان باید اطالع کافی از دانششیمی

.گیردسوال قرار میراي آزمون مرحله دوم موردبپیش دانشگاهیدوره شیمی، مطالب ضمناً عالوه بر منابع آزمون مرحله اول*
.هاي اول، دوم و سوم دبیرستان داشته باشندهاي درسی مربوط به سالکتابآموزان باید اطالع کافی از مطالبدانشریاضی

ادبی
)2(و )1(سیزبان فار-2)2(و )1(ادبیات فارسی- 1شامل هاي درسی آموزان باید اطالع کافی از مطالب کتابدانش

درکهمنابع غیردرسی و )2(و ) 1(زبان انگلیسی- 5علوم انسانی)2(عمومی و)1(زبان عربی- 4)1(تاریخ ادبیات- 3
.داشته باشندشده استباشگاه اعالم رسانی پایگاه اطالع

نجوم 
واخترفیزیک

- دوره پیشهاي اول، دوم، سوم و مربوط به سالفیزیک و ریاضیدرسیآموزان باید اطالع کافی از مطالبدانش
شناسی و کیهانضمناً موضوعات نجوم کروي، نجوم مقدماتی و تئوري رصد و اخترفیزیک . داشته باشنددانشگاهی
.گیردقرار مینیز مورد سؤال مقدماتی 

، جبر و احتمال سال سال دوم) 2(سال اول، ریاضیات ) 1(ات آموزان باید اطالع کافی از مطالب دروس ریاضیدانشکامپیوتر
.داشته باشنددانشگاهی دوره پیشریاضیات گسستهسوم و 

مندرج الذکرفوقاینترنتیهايتوانند به آدرسآموزان عزیز براي کسب اطالعات بیشتر میاولیاي محترم مدارس و نیز دانش
. مراجعه نمایند»الف«بند در 

:نامي ثبتنحوه) د
فردي از کارکنان مجرب را اعالنات، ينصب یک نسخه از بخشنامه در تابلوموزشی عالوه بر واحدهاي آمدیران محترم - 1

.تعیین نماینداجراي بخشنامهبه عنوان مسوول 
-مندان میعالقهبه صورت اینترنتی بوده و براي این منظور همانند سال گذشتهسال جاريهاينام در آزمون المپیادثبت- 2

به نشانی)دسنا(آموزان نویسی الکترونیکی دانشنامسامانهاصلی لینک مراجعه به ادر زمان مقرر بنندتوا
www.sanaad.medu.irنام اقدام نمایندنسبت به ثبت .

نام و از آمار ثبتاینداقدام نمآموزان شگروهی داننام پایگاه نسبت به ثبتهمینتوانند از طریقمدیران مدارس می- 3
. اطالع یابندگان واحد آموزشی خود نیز کنند

نام دریافت و به حساب درگاه اینترنتی سامانه ثبتاز طریق باشد کهریال می000/100نام براي هر المپیاد مبلغ ثبت- 4
وزارت آموزش و جوان غیرقابل برداشت باشگاه دانش پژوهاندرآمد اختصاصیبه نام 2173019001008شماره 
.گرددمیواریز نزد بانک ملی شعبه اسکانپرورش

دوم پرداخت هاي بانکی عضو شبکه شتاب استفاده نموده و رمزنام از کارتهنگام ثبتباید داوطلبان گرامی :تذکر مهم
.دها خودداري نماینستقیم از طریق بانکو از واریز وجه به صورت ماینترنتی را همراه داشته باشند
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ضمناً این زمان .باشدمی2139ماه بهمن5شنبهروزوقت اداريتا پایان2139اه مدي21روز شنبهاز نام زمان ثبت- 5
نام اقدام نموده و از شود از روزهاي نخستین تاریخ مذکور نسبت به ثبتقابل تمدید نبوده و به داوطلبان توصیه می
. ي نمایندموکول نمودن آن به روزهاي پایانی خوددار

اسکن dpi200)رزولوشن(که با ریزبینیسال جاري )3×4(ملزم به استفاده از یک قطعه عکسنام ثبتداوطلبان جهت- 6
از هر گونه تصاویر در صورت استفاده .کیلوبایت بیشتر باشد70حجم این فایل نباید از . هستند) jpgبا ساختار (شده باشد 
.خواهد شدبالاثرآنان نام ثبتشرکت کننده ضمن محرومیت، پیگردهاي قانونی اعمال و از تصویر داوطلب غیرقدیمی و 

.ضمناً عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد
نام داوطلبان آموزشگاه خود با مراجعه به سامانه مربوطه نسبت به مدیران محترم واحدهاي آموزشی موظفند پس از ثبت- 7

بدیهی است مسئولیت هر گونه اختالف در اطالعات و تصویر داوطلب متوجه .عات و عکس داوطلب اقدام نمایندتأیید اطال
.باشداند میآموز را تأیید نمودهمدیران محترم که اطالعات دانش

.الذکر نهایی خواهد شدنام پس از تأیید صحت اطالعات توسط مدیر واحد آموزشی در سامانه فوقثبت- 8
به بایستی مینام جهت ثبتنمایند آموزانی که در مدارس جمهوري اسالمی ایران در خارج از کشور تحصیل مینشدا- 9

.مراجعه نمایندhttp://sanaad.medu.gov.irنشانی 
)هاقابل توجه استان(:آزموني برگزاري نحوه) ـه
هـا خواهـد   مراکز استانسنجشهاي اجرایی متعاقباً به اطالع اداره نامهها و شیوهسؤاالت، پاسخنامهنحوه و زمان دریافت -1

.رسید
.ها استو پرورش استانآموزشمدیرکلعهده ها بهمسئولیت برگزاري دقیق و مطلوب این آزمون-2
اسـت و  هـا  و حراست اسـتان سنجشهده اداره به عهازمونها و نظارت بر حسن انجام آو توزیع سؤالامنیتمسئولیت -3

و نماینـده  با حضـور نماینـدگان ادارات   مقررها، فقط در حوزه امتحانی و رأس ساعت سؤاالت هر یک از رشتهالك و مهر
.آموزش و پرورش باز خواهد شدحراست 

ان و پسـر حوزه برگـزاري بـراي   و پرورش حداقل یکناحیه آموزش/الزم است به تناسب آمار داوطلبان در هر منطقه:تذکر
ها و شهرهاي بـزرگ بـا   هاي برگزاري در مراکز استانتعداد حوزه:تبصره. (بینی شودران پیشدختیک حوزه برگزاري براي 

).بینی شودتوجه به آمار پسران و دختران داوطلب پیش
.باشدمی12/10/85تاریخ 84/710ه ها مانند دستورالعمل شمارضوابط انتخاب عوامل برگزاري در مناطق و استان-4

به منظور پیشگیري از وقوع هر گونه ناهماهنگی احتمالی و همچنین اشتباهات تایپی از تایپ مجـدد ایـن بخشـنامه و سـایر     
از آنجـا کـه   . آنها بـه منـاطق و مـدارس ارسـال شـود     تصویراجتناب شود و تنها ) که متعاقباً ارسال خواهد شد(ها نامهشیوه

موجـب امتنـان   ها بسیار اساسی استآموزش و پرورش در برگزاري این آزمونادارات کلي و مساعدت همه جانبه همکار
دستور فرمایند ضمن ابـالغ ایـن   ،عالوه بر نظارت بر حسن اجراي امور،مدیرکل محترم آموزش و پرورشخواهد بود 

رسـانی مناسـب و   اطـالع نسبت به ،ردانش تحت پوششاي و کاي فنی و حرفههاهنرستان،هابخشنامه به کلیه دبیرستان
آمـوزان  در مورد لزوم شرکت حداکثري دانشضمناً .نمایندنصب آن در تابلوي اعالنات واحد آموزشی مربوطه تأکید

آمـوزان  که ضوابط شرکت در این مرحله بسیاري از دانشداراي شرایط در مرحله اول المپیادهاي علمی با توجه به این
.شود اهتمام ورزندمل میرا شا

،8پـالك  ،، کوچـه نیلـوفر  )جـردن (پژوهان جوان در شهر تهـران، بلـوار آفریقـا    محل استقرار باشگاه دانشتوضیح این که
021-22010404و 021-22010909و 021-22019966-67:هاي، تلفن1967758473، کدپستی ساختمان شهید بهشتی

.نداردها شعبه یا نمایندگی ها و شهرستانو در هیچ نقطه دیگري از تهران، سایر استانباشدمی021-22019970: دورنگار

حسین شجاعی
پرورش استعدادهاي درخشان رئیس مرکز ملی

و دانش پژوهان جوان


