
 . اعالم شدي علميادهايت در آزمون مرحله اول المپكط و نحوه شريشرا

ن يبر ا. ردك اعالم ي علميادهايشور را در مرحله اول المپكت دانش آموزان سراسر كط و نحوه شري    باشگاه دانش پژوهان جوان شرا

 مطابق برنامه مندرج ينه اي صورت چند گز آموزش و پرورش بهي سازمان هايارك با همي علميادهاياساس آزمون مرحله اول المپ

ن آزمون ثبت نام ي، با مراجعه به دفتر مدرسه در ا۲۲/۱۰/۸۵خ ي توانند تا تارير برگزار خواهد شد و دانش آموزان ميدر جدول ز

 . ندينما

 : مرحله اوليزمان برگزار

 ساعت شروع خيتار روز نام دوره ادينام المپ

  صبح۹ ۲۶/۱۱/۸۵ پنج شنبه نيستميب يكزيف

  بعدازظهر۲ ۲۶/۱۱/۸۵ پنج شنبه نيدهم يست شناسيز

  صبح۹ ۲۷/۱۱/۸۵ جمعه نيست و پنجميب ياضير

  صبح۹ ۲۷/۱۱/۵ جمعه - ياضي ريمقدمات

  صبح۹ ۳/۱۲/۸۵ پنج شنبه نيهفدهم يميش

  بعدازظهر۲ ۳/۱۲/۸۵ پنج شنبه نيسوم نجوم

  صبح۹ ۴/۱۲/۸۵ جمعه نيهفدهم وتريامپك

  صبح۹ ۴/۱۲/۸۵ جمعه نيستميب يادب

 

 )۸۵-۸۶ (يليشور سال تحصك ي علميادهاينندگان در مرحله اول آزمون المپكت كط شريشرا

 نندكد احراز يه باك يطيشرا  داوطلبيليسال و رشته تحص دوره/اديالمپ

  *. نباشد۱۷متر از ك دواطلب يي سال سوم راهنماياضيمعدل درس ر *رستان ياول دب ياضي ريمقدمات

 . نباشد۱۵متر از ك داوطلب ۱ ياضينمره درس ر يكزي فياضيدوم ر ياضير

 . نباشد۱۵متر از ك داوطلب ۱ و هندسه ۲ ياضيمعدل دروس ر يكزي فياضيسوم ر )نيست و پنجميب(

 يميش

 )نيهفدهم(

  ويسوم علوم تجرب

 يكزي فياضير

 . نباشد۱۷متر از كاوطلب شگاه ديو آزما) ۲ (يميشگاه و شيو آزما) ۱ (يميمعدل دروس ش-۱

 . نباشد۱۵متر از كداوطلب ) ۲ (ياضيو ر) ۱ (ياضيمعدل دروس ر -۲
 . نباشد۱۶متر از كشگاه داوطلب يو آزما) ۲ (يكزيشگاه و فيو آزما) ۱ (يكزيمعدل دروس ف -۳

 يكزيف

 )نيستميب(

 . نباشد۱۶متر از كگاه داوطلب شيو آزما) ۲ (يكزيشگاه و فيو آزما) ۱ (يكزيمعدل دروس ف -۱ يكزي فياضيسوم ر

 . نباشد۱۵متر از كداوطلب ) ۲ (ياضيو ر) ۱ (ياضيمعدل دروس ر -۲

 . نباشد۱۶متر از ك داوطلب يي سال سوم راهنماياضينمره درس ر **رستان ياول دب وتريامپك

 . نباشد۱۵متر از كداوطلب ) ۱ (ياضينمره درس ر يكزي و فياضيدوم ر )نيهفدهم(

 وتريامپكدوم  

 اردانشك و ي حرفه ايشاخه فن

 . نباشد۱۵متر از كداوطلب ) ۱ (ياضينمره درس ر

 يست شناسيز

 )نيدهم(

شگاه ي و آزمايست شناسيرستان و زي و بهداشت سال اول دبيستيمعدل دروس علوم ز يم علوم تجربسو

 . نباشد۱۶متر از كداوطلب ) ۱(

 يادب

 )نيستميب(

  ويات علوم انسانيسوم ادب

 يعلوم و معارف اسالمسوم 

 . نباشد۱۶متر از كداوطلب ) ۲ (يات فارسيو ادب) ۲ (يمعدل دروس زبان فارس

  ويسوم علوم تجرب 

 يكزي فياضير

 . نباشد۱۸متر از كداوطلب ) ۲ (يات فارسيو ادب) ۲ (يمعدل دروس زبان فارس

 نجوم

 )نيسوم(

  ي رشته ها و سالهايتمام

 دوره متوسطه

 . متولد شده اند۱۱/۱۰/۶۸ه بعد از ك رشته ها يمتوسطه در تمامدانش آموزان دوره 



 جهت – ياضياد ريشتر با المپي بييق و آشناي به منظور تشو– ياضي رياد مقدماتيدگان المپي از برگزياز تعداد •

 . دعوت به عمل خواهد آمدياضياد رين المپيست و چهارميت در مرحله دوم بكشر

دا ينند و به مرحله دوم راه پك يت مك شريشيوتر در مرحله اول بصورت آزمايامپكاد يدانش آموزان سال اول المپ*  •

 .ردكنخواهند 

ز استانها كز در مراكمه متمريه به صورت نكادها ين المپي در مرحله دوم ا۸۶ادها در بهار يدگان مرحله اول المپيبرگز

 به يت در دوره آموزشك جهت شر۸۶ان دگان مرحله دوم در تابستيند برگزي نمايت مكبرگزار خواهد شد شر

ده خواهند شد تا دوره يم ها برگزي تين دوره اعضايان ايدر پا.  شونديباشگاه دانش پژوهان جوان فرا خوانده م

 اعزام ي جهانيادهاي به المپيان آنان افراديت از ميژه را در باشگاه دانش پژوهان جوان بگذرانند و در نهاي ويآموزش

 نفر در رشته ۱۲شور ك ياد علمي المپيم هاي تي تعداد اعضاي انقالب فرهنگي عاليصوبه شورابراساس م. شوند

 نفر در ۱۸وتر و يامپك، يست شناسي، زيمي شي نفر در رشته ها۸ و نجوم و يكزي في نفر در رشته ها۱۰، ياضير

سب كر رشته ها با شرط ي نفر از سا۶ و يات و علوم انساني در رشته ادبياد ادبيدگان المپي نفر از برگز۱۲ (يرشته ادب

 . باشنديم) حدنصاب الزم

پلم و گذراندن يربط پس از اخذ دي ذيشي گروه آزمايت در آزمون سراسرك توانند بدون شريم ها مي تي    اعضا

 توانند در ي فقط مياد ادبيدگان المپيبرگز. رفته شوندي در رشته و دانشگاه مورد نظرشان پذيش دانشگاهيدوره پ

 .رفته شوندي دانشگاه مورد نظرشان پذيات فارسيرشته زبان و ادب

شور است ك ي دانش آموزي علميادهايننده المپكر است باشگاه دانش پژوهان جوان تنها مرجع برگزار كان ذي    شا

چ يو در ه باشد ي ميابان فرزانه غربيد همت، خيو محل استقرار آن در تهران، بلوار سردار جنگل، تقاطع بزرگراه شه

 . ندارديندگيا نمايشور شعبه كر نقاط ي از تهران و سايگرينقطه د

 

  باشگاه دانش پژوهان جوان يروابط عموم


