شیوه نامه برگزاری هفتمین دوره  المپیاد ریاضی نوجوانان ایران

شرکت آموزشی ،فرهنگی و انتشاراتی مبتکران برای هفتمین سال متوالی المپیاد ریاضی نوجوانان ایران را برگزار می کند.

01

02
03

شرکتکنندگان

ایــن المپیــاد در پایــه هــای ششــم ،هفتــم  ،هشــتم و نهــم برگــزار می شــود .در هــر پایــه تحصیلــی بــه تفکیــک آن پایــه ،آزمــون طراحــی شــده
و هــر نفــر بــا دانــش آمــوزان هــم پایــه خــود رقابــت خواهــد کــرد.

شرط ورود به آزمون

دانشآموزان ممتاز در درس ریاضی می توانند در این المپیاد ثبت نام کنند.
بــرای شــرکت در ایــن آزمــون تکمیــل فــرم ثبتنــام ،ارایــه یــک قطعــه عکــس و پرداخــت هزینــه ثبتنــام (بــه مبلــغ  16000تومــان) ضــروری
است.

مراحل المپیاد و شرایط ورود به هر مرحله

ایــن المپیــاد در ســه مرحلــه و بهصــورت هماهنــگ کشــوری برگــزار میشــود .مرحل ـه اول ایــن المپیــاد  29بهمــن  1395در سراســر کشــور در
ســطح واحدهــای آموزشــی ،مرحلــه دوم  8اردیبشــهت مــاه  96در سراســر کشــور در ســطح اســتان و مرحلــه ســوم آن نیمــه دوم تیرمــاه  96در

تهران در سطح کشور برگزار میگردد.
تبصره  :1پذیرفتهشدگان مرحله اول برای شرکت در آزمون مرحله دوم نیز مبلغ  16000تومان پرداخت خواهند کرد.

شرایط ورود به مرحله دوم

کسانی که رتبه آنها  %20کل شرکتکنندگان آن استان در پایه باشد ،به شرط کسب حداقل  %50نمره از مرحله اول به مرحله دوم صعود خواهند کرد.
تبصــره :در صورتیکــه مــدارس در هــر پایــه بیــش از  10نفــر شــرکت کننــده (حداقــل  10نفــر حاضــر در جلســه آزمــون مرحله اول) داشــته باشــد و هیچ کــدام از نفرات
امتیــاز الزم جهــت ورود بــه مرحلــه دوم را نداشــته باشــند -جهــت ایجــاد امــکان مضاعــف بــرای دانــش آمــوزان آن مرکــز – رتبــه اول دانــش آمــوزان هــر پایــه آن هــا
به مرحله دوم راه خواهد یافت.

شرایط ورود به مرحله سوم

رتبههای  1تا  10کشوری در هر پایه برای شرکت  در مرحله سوم به تهران دعوت میشوند.
چنانچــه در حــوزه  هــر اســتان داوطلبــان شــرایط صعــود بــه مرحلــه ســوم رانداشــتند ،رتبــه اول اســتان در هــر پایــه بــه شــرط کســب حداقــل  %45نمــره از مرحلــه
دوم  به مرحله سوم  -جهت ایجاد امکان مضاعف -صعود خواهند کرد.
*رنــگ مدالهــای صعــود کننــدگان بــه مرحلــه ســوم پــس از برگــزاری آزمــون آن مرحلــه بــه شــرح زیــر تعییــن خواهــد شــد ،رتبــه  1تــا 10مــدال طــا و ســایر رتبههــا
مدال نقره را کسب میکنند.
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پرسشهای آزمون        
*پرسـشهای آزمــون مرحلــه اول شــامل  24پرســش  5گزینـهای خواهــد بــود .کــه هــر پرســش  3نمــره و هــر پاســخ نادرســت  1نمــره منفــی خواهــد
داشت .به این ترتیب این مرحله از آزمون  72نمره خواهد داشت.

*پرســش هــای آزمــون مرحلــه ی دوم شــامل  30پرســش  5گزینــه ای خواهــد بود.کــه هــر پرســش  3نمــره و هــر پاســخ نادرســت  1نمــره منفــی خواهــد داشــت.
به این ترتیب این مرحله از آزمون  90نمره خواهد داشت.
*پرســش هــای  آزمــون مرحلــه ی ســوم شــامل  15پرســش  5گزین ـهای و  2پرســش تشــریحی خواهــد بــود کــه هــر پرســش  5گزین ـهای  4نمــره و هــر پاســخ
نادرست  1نمره منفی خواهد داشت و هرپرسش تشریحی  10نمره که مجموعا 80نمره خواهد داشت.

• مدت زمان پاسخ گویی آزمون در هر سه مرحله المپیاد  120دقیقه ( 2ساعت ) خواهد بود.

تبصــره  :تعــدادی از پرســش هــا در مرحلــه اول بــا توجــه بــه محتــوای کتــاب هــای ریاضــی پایــه مربوطــه؛ و نمونــه ســواالت شــش دوره گذشــته المپیــاد ریاضــی
نوجوانان ایران طراحی خواهد شد.
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برگزیدگان المپیاد و جوایز آنها

الف) پس از اعالم نتیجه مرحله دوم توزیع مدالها به شرح زیر است:
 10نفــراول هــر پایــه تحصیلــی بــرای تعییــن رنــگ مــدال بــه مرحلــه ســوم صعــود میکننــد 20 ،نفــردوم (رتبــه  11تــا  )30مــدال نقــره30 ،نفــر ســوم                                            
( رتبه  31تا  )60مدال برنز دریافت خواهند کرد .رتبه های مساوی به تعداد تکرار شده ،شمارش خواهند شد.
ب) نفــرات اول تــا ســوم از رقابــت مرحلــه ســوم در هــر پایــه بــه عنــوان برگزیــده کشــوری محســوب خواهنــد شــد کــه عــاوه بــر مــدال و لــوح تقدیــر ،تندیــس ،و
جایــزه ی نفیــس (نــوع جایــزه متعاقبــا اعــام مــی گــردد) و ســایر رتبههــای مرحلــه ســوم نیــز مــدال ،لــوح تقدیــر و تندیــس هفتمیــن جشــنواره المپیــاد و جایــزه
دریافت خواهند کرد.
ج) سایر مدالآوران نقره و برنز از مرحله دوم ،عالوه بر مدال ،لوح تقدیر نیز دریافت خواهند کرد.
د)انتشــارات مبتکــران بــه پــاس توجــه و پیگیــری امــور مربــوط بــه المپیــاد ریاضــی نوجوانــان ایــران بــه  5نفــر از مدیــران مــدارس شــرکت کننــده (تهــران و
شهرستان) که بیشترین مدال آوران المپیاد را دارا باشند ،جوایزی اهدا خواهد کرد.
هـــ) از والدیــن دانــش آمــوزان ممتــازی کــه فرزنــدان آن هــا در  2ســال متوالــی رتبــه  1تــا 3کشــوری  را کســب کــرده انــد نیــز بــا اهــدا جوایــزی تقدیــر بــه عمــل خواهــد
آمد.

جوایــز ایــن افــراد در جشــنواره «هفتمیــن دوره المپیــاد ریاضــی نوجوانــان ایــران» کــه توســط موسســه فرهنگــی آموزشــی انتشــاراتی مبتکــران در تهران
برگزار خواهد شد ،اهدا می گردد.
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مهلت و نحوه ثبت نام

مــدارس و دانــش آمــوزان داوطلــب جهــت ثبــت نــام مــی تواننــد تــا پایــان دی مــاه  ،95بــا ارائــه یــک قطعــه عکــس  3×4رنگــی (پشــت نویســی
شده) و مبلغ  16000تومان به دفاتر نمایندگی مبتکران در سراسر کشور مراجعه نمایند.
بدیهــی اســت ثبــت نــام مرحلــه اول فقــط بــا پرداخــت وجــه یــک مرحلــه ( 16000تومــان) انجــام خواهــد شــد و از پرداخــت وجــه اضافــی بــرای مراحــل
بعدی در این مرحله خودداری گردد.
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