باسمه تعالي
«مبارزۀ علمي براي جوانان ،زنده كردن روح جستوجو
و كشف واقعيّتها و حقيقتهاست»

خم
امام يني (ره)

در راستاي اجراي سياست هاي وزارت آموزش و پرورش و به منظور فراهم آوردن تسهيالت و امکانات الزم براي شناسایی ،جذب و تشویق
دانشآموزان با استعداد و عالقهمند به المپيادهاي علمی ،دستورالعمل آزمون المپیادهای علمی هفتگانه کشور ،چهارمین دورة آزمون
سلولهای بنیادی و پزشكی بازساختی و اولین دورة المپیاد جغرافیا در سال تحصیلی  7981-89اعالم شد.
تمامی فرآیندها ،اعم از ثبتنام اینترنتی داوطلبان ،صدور اقالم پيش از آزمون ،چاپ ،بستهبندي و ارسال دفترچههاي سؤاالت بر اساس
حوزهبندي و همچنين تصحيح پاسخبرگها ،اعالم نتایج آزمونها و پاسخگویی به درخواستهاي تجدیدنظر به صورت ستادي و متمركز انجام
میگيرد.
ستاد توسعۀ علوم و فناوريهاي سلولهاي بنيادي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري به عنوان پيشنهاددهنده و حامی برگزاري و اجراي
آزمون المپياد سلول هاي بنيادي و پزشکی بازساختی و سازمان جغرافيایی نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران به عنوان حامی برگزاري و اجراي
آزمون المپياد جغرافيا میباشد.
توجه :برگزیدگان المپيادهاي سلّولهاي بنيادي و پزشکی بازساختی و جغرافيا ،باید مشابه سایر افراد عادّي در آزمون سراسري ،بدون هيچ گونه
امتياز خاصّی شركت نمایند.
دانشآموزان مدارس ایرانی خارج از كشور نيز مطابق مفاد این دستورالعمل ،مجاز به ثبتنام و شركت در این آزمونها میباشند.
مراحل برگزاري:
جدول زمانبندي و فرایندهاي اجرایی آزمونها و دورههاي آموزشی المپيادهاي علمی به شرح جدول زیر میباشد:
تاريخ شروع آزمون/

تاريخ اعالم

دوره

نتايج

مرحله/

شروع

دوره

ثبت نام

دهه دوم
اسفند7931

دهه سوم
اسفند 7931

مرحلة
اول

7902/90/72

تمامي دانشآموزان
واجد شرايط

هفته آخر
خرداد7931

مرحلة
دوم

-

تمامي پذيرفتهشدگان
مرحلة اول

چندگزينهاي ،عملي
تشريحي ،كوتاه پاسخ

دورة
آموزشي
7
تابستان

هفته اول تيرماه
7931

تمامي پذيرفتهشدگان
مرحله دوم

چندگزينهاي ،عملي
تشريحي ،كوتاه پاسخ

هفته اول تير ماه ماه
7931

دوره
آموزشي
طالي
2
كشور

هفته آخر
آبان ماه 7931

دارندگان مدال طالي كشوري بهجز
المپياد سلولهاي بنيادي و پزشكي
بازساختي و المپياد ادبي

چندگزينهاي ،عملي
تشريحي ،كوتاه پاسخ

هفته اول
آذرماه 7931

اعالم نتايج اعتراضات

شركت كنندگان

نوع آزمون
چندگزينهاي،
كوتاه پاسخ

هفته اول بهمن ماه
7931
هفته اول ارديبهشت
ماه 7931

نيمه دوم
خرداد 7931
هفته دوم
شهريور 7931

هفته آخر
شهريور7931

نيمه دوم
اسفند 7931

هفته آخر
اسفند 7931

 -7دورة آموزشي تابستان سال  7931در تهران ( باشگاه دانش پژوهان جوان ) برگزار مي شود و شركتكنندگان پس از گذراندن آموزش ها و موفقيت در
آزمونهاي مربوط ،بر اساس نمره مكتسبه ،مدالهاي طال ،نقره ،برنز و يا گواهي شركت در دوره دريافت ميكنند.
توجه :فرمول محاسبه اعطاي مدالهاي نقره ،برنز و گواهي شركت در دوره به پيشنهاد كميتههاي علمي و بر اساس مدل مسابقات بينالمللي ميباشد.
 -2دورة آموزشي طالي كشور در تهران ( باشگاه دانش پژوهان جوان ) برگزار و پس از گذراندن آموزشها و موفقيت در آزمونهاي ويژه و متعدد ،اعضاي تيمهاي
ملي جمهوري اسالمي ايران ،انتخاب ميشوند.

برگزيدگان نهايي و امتيازات:
دريافت كنندگان مدال طالي كورريبب اتتنناي امپيياد غررافيا و امپيياد تورلهايبنياديوپزشكي بازتاختي) ب شرح غدول زير اتت:

رديف

المپياد
7

تعداد افراد

رديف

المپياد

تعداد افراد

حداكثر 71

5

فيزيک

79

6

كامپيوتر

1

2

نجوم و اخترفيزيک

79

7

*ادبي

7

رياضي

77

9

زيستشناسي

1

4

شيمي

1

* تعداد برگزيدگان المپياد ادبي از رشتههاي ادبيّات و علوم انساني ،علوم و معارف اسالمي77
نفر و از ساير رشتهها  6نفر هستند كه به شرط كسب حدّ نصاب الزم معرّفي ميشوند.

 -1برگزيدگان المپياد ادبي عالوه بر رشتههاي زيرگروه علوم انساني ميتوانند رشتههاي زيرگروه هنر را نيز انتخاب نمايند.

تعداد تنديس طالي امپيياد تورلهاي بنيادي و پزشكي بازتاختي و مدال طالي امپيياد غررافيا:

رديف
7

المپياد
سلولهاي بنيادي و
پزشكي بازساختي

7

تعداد افراد

رديف

1

7

المپياد
جغرافيا

تعداد افراد

7

1

 -7با توجه به متغير بودن تعداد پذيرفته شدگان در دورة آموزشي تابستان المپياد سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي ،نحوة توزيع تنديسها به ترتيب نمرة مكتسبه
توسط هر يك از شركتكنندگان ( به صورت نسبي %79 ،اول تنديس طال %99 ،دوم تنديس نقره و  %59سوم تنديس برنز ) ميباشد.
 -2امتياز و جوايز المپياد جغرافيا متعاقباً اعالم خواهد شد.
ترغ  :دارندگان مدال طال بهجز المپيادهاي جغرافيا و سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي ،پس از اخذ ديپلم دورة متوسّطه مطابق مصوّبات فوق الذكر ،از
شركت در كنكور سراسري دانشگاهها در زيرگروه مربوط ،معاف بوده و براي ادامة تحصيل در رشتة انتخابي در زيرگروه مربوط ،به دانشگاه مورد نظرشان معرّفي مي-
شوند.
دريافت كنندگان مدالهاي نقره و برنز كورري بب اتتنناي امپيياد غررافيا و امپيياد تورلهاي بنيادي و پزشكي بازتاختي):

دانشآموزانی كه در پایان دورۀ آموزشی تابستان موفّق به اخذ مدالهاي نقره و برنز كشوري میشوند ،میتوانند از تسهيالت آیين نامه شمارۀ
 12/77877مورّخ  2171/50/50شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و نامۀ شمارۀ  1/12/50556مورّخ
 2176/56/57اداره كلّ دفتر برنامهریزي آموزش عالی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري« اصالح مادّۀ  2آیين نامه مذكور» استفاده نمایند.
توجه :مطابق نامۀ شمارۀ  20/2107مورّخ  2177/57/50بنياد ملی نخبگان تمامی دارندگان مدالهاي طال و نقره ،جهت بهرهمندي از
تسهيالت ،به این بنياد معرّفی میشوند.
استفاده از تسهيالت ورود به دانشگاه منوط ب ه ضوابط اعالمی از سوي سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تناسب نوع دیپلم با زیرگروه
مربوط و كسب شرایط احراز خواهد بود.
تعداد ،غرايز و امتيازات امپيياد تورلهاي بنيادي و پزشكي بازتاختي :
تعداد برگزيدگان نهايي اين المپياد به شرح جدول زير است:
تنديس طال

تنديس نقره

تنديس برنز

%79

%99

%59

غرايز و امتيازات برگزيدگان:

شرکت در کارگاه آموزشی:
بين 65تا  05نفر برگزیدۀ آزمون مرحلۀ دوم در دورۀ آموزشی تابستان  2178با هزینۀ معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و با همکاري مركز
ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان شركت خواهند كرد.

دريافت تنديس و جايزۀ نقدي:
اعطاي تنديس و جايزۀ نقدي اين المپياد صرفاٌ به برگزيدگان ،مطابق جدول زير است:
تنديس

تعداد افراد

مبلغ جايزۀ نقدي براي هر نفر

طال

%79

 49ميليون ريال

نقره

%99

 99ميليون ريال

برنز

%59

 79ميليون ريال

دريافت كمکهزينۀ پژوهشي:
حمایت و هدایت تحصيلی به شرط قبولی در رشتههاي مرتبط با سلّولهاي بنيادي و پزشکی بازساختی در دانشگاه به صورت ارائۀ كمکهزینۀ
پژوهشی به هر نفر مطابق جدول زیر (در اختيار اساتيد برگزیدۀ ستاد) قرار میگيرد:
مبلغ كمک هزينۀ پژوهشي براي هر نفر
تعداد افراد
تنديس
 999ميليون ريال
%79
طال
 799ميليون ريال
%99
نقره
 799ميليون ريال
%59
برنز

توجه :فهرست رشتههاي دانشگاهي مرتبط با علوم و فناوريهاي سلّولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي ،متعاقباً از طريق پايگاه
اينترنتي ستاد توسعة علوم و فناوريهاي سلّولهاي بنيادي به نشاني  www.isro.isti.irو پايگاه اينترنتي http://sampad.medu.ir
و http://ysc.ac.irبه اطّالع خواهد رسيد.

عضويّت تيم ملّي المپياد سلّولهاي بنيادي:
 در صورت برگزاري المپياد بينالمللی سلّولهاي بنيادي و پزشکی بازساختی ،تعدادي از حائزین مدال طالي كشوري به عضویّت تيم ملّیجمهوري اسالمی ایران در این المپياد در میآیند و در اوّلين دورۀ این رقابت علمی شركت مینمایند.

تذكّر مهم:
المپياد سلّولهاي بنيادي و پزشکی بازساختی ،در حال حاضر فاقد هرگونه امتياز از سوي بنياد ملی نخبگان و ادامۀ تحصيل در رشته و دانشگاه
مورد نظر در زیرگروه مربوط ،بدون شركت در كنکور سراسري میباشد .لذا برگزیدگان این المپياد باید مشابه سایر افراد عادّي در آزمون سراسري ،بدون
هيچ گونه امتياز خاصّی شركت نمایند.
تعداد ،غرايز و امتياز امپيياد غررافيا  :امتيازات و سایر جوایزالمپياد جغرافيا طی اطالعيۀ جداگانهاي از سوي مركز ملی پرورش استعدادهاي
درخشان و دانشپژوهان جوان متعاقباً اعالم خواهد شد.
شرايط شركتكنندگان:
شرايط عپرمي:
 در سالتحصيلی جاري در پایۀ دهم یا پایۀ یازدهم دورۀ دوممتوسّطه به تحصيل اشتغال داشتهباشند. در دورۀ دوّم متوسّطه ،هيچگونه وقفۀ تحصيلی یا ترك تحصيل نداشته باشند.شرايط اختصاصي:
مطابق مندرجات جدول زيرمي باشد:
المپياد

پايه

مالحظات

فيزيك

يازدهم

شركت دانشآموزان پاية دهم برابر مصوّبات كميتة المپياد به شكل آزمايشي،
صورت ميپذيرد.

دهم و يازدهم

شركت تعدادي از دانشآموزان پاية دهم در آزمون مرحلة دوم المپياد
رياضي ،با رعايت ساير شرايط به شكل آزمايشي ،صورت ميپذيرد.

ادبي
شيمي
رياضي

7

تسهيالت ورود به دانشگاه
استفاده از تسهيالت ورود به دانشگاه
منوط به ضوابط اعالمي از سوي
سازمان سنجش در خصوص تناسب
نوع ديپلم با زيرگروه مربوطه و
كسب شرايط احراز خواهد بود.

زيستشناسي
كامپيوتر

دهم و يازدهم

-

نجوم و اخترفيزيك
سلولهاي بنيادي و پزشكي
بازساختي

دهم و يازدهم

-

ندارد.

المپياد جغرافيا ويژة دانشآموزان رشتة علومانساني است.
2
ندارد
دارا بودن ميانگين نمرة  71و باالتر از درس زبان انگليسي در دورة اول
دهم و يازدهم
جغرافيا
متوسطه و پايههاي دهم و يازدهم
 -7دانش آموزان پايههاي دهم و يازدهم تمامي رشتهها مي توانند در آزمون مرحلة اول المپياد رياضي شركت كنند .از اين آزمون مجموعاً حدود  ۰۶۶نفر ،از هر دو
پايه ،به مرحلة دوم راه پيدا خواهند كرد .به عالوه به حدود  3۶۶نفر از دانش آموزان پاية دهم اين فرصت داده خواهد شد تا به شكل آزمايشي در آزمون مرحلة
دوم ،كه تشريحي است ،شركت كنند تا براي المپياد رياضي سال آينده آمادگي بيشتري داشته باشند .حدود  ۰۶نفر از نفرات برتر آزمون مرحلة دوم به دورة
آموزشي تابستاني المپياد رياضي راه خواهند يافت تا براي كسب مدال هاي طال ،نقره و برنز كشوري و گواهي حضور در دوره رقابت كنند .دريافتكنندگان مدال
طال ،كه  72نفر هستند ،به دورة بعدي راه خواهند يافت تا از بين آنها تيم ملي  ۰نفره المپياد رياضي ايران انتخاب شوند.
 -2چهار نفر از شركت كنندگاني كه موفق شوند باالترين نمرة آزمون مرحلة دوم را كسب نمايند ،در دورة آموزشي فشردة تيم ملي كه در باشگاه دانش
پژوهان جوان برگزار ميشود ،شركت خواهندكرد تا در مردادماه  7931به المپياد جهاني جغرافيا اعزام شوند .مابقي پذيرفتهشدگان همانند ساير
المپيادهاي علمي ،در دورة آموزشي تابستان 7931شركت و براي كسب مدالهاي طال ،نقره ،برنز كشوري و يا گواهيشركت در دوره رقابت ميكنند.

ترغ :
 دانشآموزان پایههاي دهم و یازدهم در صورت دارا بودن سایر شرایط میتوانند در بيش از یک آزمون المپياد شركت كنند. دانشآموزان پایۀ دهم شركتكننده در المپيادهایی كه به شکل آزمایشی میباشد ،به دورۀ آموزشی تابستان راه نخواهند یافت. دانشآموزان پایۀ دهم ،دارندۀ مدال نقره كشوري المپياد كامپيوتر دورۀ آموزشی تابستان  75-77در صورت تمایل به شركت مجدّد در این المپياد،ثبتنام نمایند .این دانش آموزان میتوانند با ارائۀ برگ خالصۀ وضعيّت و گواهی اشتغال به تحصيل كه به تأیيد مدرسه و ادارۀ كلّ آموزش و پرورش رسيده
باشد ،بدون شركت در مراحل آزمون در دورۀ آموزشی تابستان  2178حضور یابند.
 تمامی دانش آموزان پایۀ دهم دارندۀ مدال برنز كامپيوتر و نقره و برنز سایر المپيادها ،دورۀ آموزشی تابستان ،75-77در صورت تمایل به شركتدرآزمونهاي المپياد در سال جاري ،ملزم به ثبتنام و شركت در همۀ مراحل بوده و صرفاً در صورت موفقيت به مرحلۀ بعدي راه خواهند یافت.

 دانشآموزان دارندۀ مدالهاي طال ،نقره و برنز سایر المپيادها و برگزیدگان المپياد سلّولهاي بنيادي و پزشکی بازساختی دورۀ آموزشی تابستان ، 2175-77در صورت تمایل به شركت در المپياد سلّول هاي بنيادي و پزشکی بازساختی ،ملزم به شركت در تمامی مراحل مختلف آزمون در سال
تحصيلی جاري هستند و فقط در صورت موفّقيّت ،به مراحل بعدي راه خواهند یافت.
زمان ،نحرۀ ثبتنام و مدارک الزم:
ثبتنام از روز سه شنبه مورّخ  7981/98/71تا پایان روز شنبه مورّخ  7981/79/97انجام خواهد شد .به دانشآموزان توصيه میشود
ثبتنام را به روزهاي پایانی موكول نکنند.
ثبتنام در آزمون المپيادها ،صرفاً به صورت اینترنتی بوده و براي این منظور عالقهمندان داخل و خارج از كشور میتوانند در زمان مقرّر با مراجعه به
سامانۀ الکترونيکی المپيادهاي علمی به نشانی  http://oly.medu.irنسبت به این امر اقدام نمایند.
تمامی مراحل اعم از :ثبت نام ،دریافت كارت ورود به جلسه ،مشاهدۀ نتيجه آزمون ،ثبت درخواست تجدید نظر و دریافت پاسخ آن ،به صورت اینترنتی و
به شيوۀ غيرحضوري توسط داوطلبان انجام میشود و مسئوليّت هرگونه مغایرت در اطّالعات و تصویر دانشآموزان ،بر عهدۀداوطلبان است.
 مبلغ ثبتنام براي هر المپياد 105555ریال(دویست وپنجاه هزار ریال) است كه صرفاً از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سامانه ثبتنام دریافت خواهد شد.تذكّر مهم :در صورت واریز وجه ثبتنام المپياد به صورت مستقيم از طریق مراجعه به بانک و یا دستگاههاي خودپرداز ،ثبتنام انجام نشده و
همچنين وجه واریزي نيز قابل استرداد نخواهد بود.
 جهت ثبت نام ،فایل عکس ( 155×655پيکسل یا  155× 155پيکسل و در قالب ) JPGبا زمينۀ سفيد ،مربوط به سال جاري دانش آموز مورد نياز است.حجم این فایل نباید از  75كيلو بایت بيشتر باشد .در صورت استفاده از هر گونه تصاویر قدیمی و غير از عکس دانشآموز شركتكننده ،ثبتنام ایشان بالاثر
خواهد شد .ضمناً عکس خواهران باید با حجاب اسالمی بوده و چهرۀ آنان كامالً واضح و مشخّص باشد.
مالحظات:
 مدیر محترم واحدآموزشی پس از دریافت دستورالعمل ،نسبت به اطالعرسانی كامل آن به نحو مقتضی به دانشآموزان اقدام نماید. جهت تسهيل در امر ثبتنام و رفع نگرانی اولياي محترم دانشآموزان ،مدیران مدارس میتوانند در صورت درخواست كتبی داوطلب و یا اوليا ،از طریقسامانۀ فوق نسبت به ثبتنام گروهی دانشآموزان اقدام نموده و از آمار و وضعيت ثبتنامشدگان واحد آموزشی خود اطّالع یابند.
زمان برگزاري و منابع آزمرن:
روز ،تاريخ و ساعت شروع آزمونها ،مطابق مندرجات جدول زير است:
رديف

المپياد

دوره

روز

تاريخ

ساعت شروع

7

جغرافيا

اول

دوشنبه

7902/77/97

 90:99صبح

7

كامپيوتر

بيست و نهم

سه شنبه

7902/77/97

 90:99صبح

9

ادبي

سي و دوم

سه شنبه

7902/77/97

 74:99بعدازظهر

4

شيمي

بيست و نهم

چهارشنبه

7902/77/99

 90:99صبح

5

نجوم و اخترفيزيک

پانزدهم

چهارشنبه

7902/77/99

 74:99بعدازظهر

6

فيزيک

سي و دوم

پنجشنبه

7902/77/94

 90:99صبح

2

زيستشناسي

بيست و دوم

پنجشنبه

7902/77/94

 74:99بعدازظهر

1

رياضي

سي و هفتم

جمعه

7902/77/95

 90:99صبح

چهارم

جمعه

7902/77/95

 74:99بعدازظهر

0

سلّولهاي بنيادي و
پزشكي بازساختي

منابع آزمون هر يک از المپيادها به تفكيک در جدول زير درج شده است:
منابع

المپياد

منابع درسي :كتابهاي فارسي پايۀ دهم (مالک طرح سؤال كتاب فارسي 7چاپ سال  06است) و يازدهم و علوم و فنون ادبي  7و 7

ادبي

منابع غير درسي:
زبان عربي :مطالب عربي شعر و نثر كهن
همچنين منابع اعالم شده كه در پايگاه اطالع رساني باشگاه دانش پژوهان جوان به نشاني  http://ycs.ac.irقرار گرفته است.

جغرافيا

بخش جغرافياي كتابهاي مطالعات اجتماعي پايههاي هفتم و هشتم و نهم
كتابهاي جغرافيا پايههاي دهم و يازدهم (رشتۀ علوم انساني)
كتاب انسان و محيط زيست پايۀ يازدهم

رياضي

تمام كتابهاي درسي رشته رياضي فيزيک با عناوين رياضي ،هندسه ،آمار و احتمال و حسابان تا پايۀ يازدهم

زيستشناسي

منابع مرحله اول ،كتابهاي زيست شناسي دبيرستان است .
همچنين انتظار ميرود كه دانشآموزان شناخت كافي از مطالب كتابهاي فيزيک و شيمي دبيرستان نيز داشته باشند
منابع آزمون براي مرحلۀ اول و دوم:

سلّولهاي بنيادي و

زيست شناسي و شيمي و فيزيک :كتابهاي پايههاي دهم و يازدهم متوسطه

پزشكيبازساختي

آمار :كتاب درسي پايۀ يازدهم متوسطه رشتۀ رياضي فيزيک
كتابچۀ تكميلي آموزشي سلّولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي و ساير منابع ،قابل دريافت از طريق پايگاه اينترنتي www.isro.isti.ir

شيمي
فيزيک

كامپيوتر

نجوم و اخترفيزيک

آزمون مرحلۀ اول :كتابهاي شيمي سالهاي دهم و يازدهم و دوازدهم دورۀ دوم متوسطه
آزمون مرحلۀ دوم :تمام سرفصلهاي كتابهاي شيمي سالهاي دهم و يازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه در سطح شيمي عمومي  7و  7دانشگاه
منابع آزمون مرحلۀ اول از:
-7كتابهاي علوم متوسطۀ اول  -7 /كتابهاي فيزيک پايۀ دهم،يازدهم و دوازدهم در متوسطۀ دوم  -9 /كتب رياضي تا آخر پايۀ يازدهم
الزم به يادآوري است كه تمام اين كتابها مربوط به رشتۀ رياضي -فيزيک مي باشد.
مطالب دروس:
 -7رياضي()7سال دهم متوسطه رشتۀ رياضي فيزيک ،انتشارات چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران
 -7تركيبيات ،عليرضا عليپور ،انتشارات فاطمي
 -9آشنايي با الگوريتمها ،يحيي تابش ،انتشارات فاطمي
4- Mathematical Circles (Russian Experience), D. Fomin, S. Genkin, I. Itenberg, American Mathematical Society
توجه :منبع آخر ترجمۀ فارسي با عنوان « محافل رياضي» در انتشارات فاطمي دارد.
رياضي  7و ،7فيزيک 7و ،7هندسه 7و ،7از پايه هاي دهم و يازدهم ،فيزيک ،حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي.
سؤاالت در بخشهاي نجومكروي ،مكانيکسماوي ،نجوم مقدماتي و اخترفيزيک و كيهانشناسي مقدماتي طراحي ميشوند.

زمان و نحرۀ ترزيع كارت ورود ب غوسۀ آزمرن:
كارت ورود به جلسۀ آزمون حداقل سه روز قبل از برگزاري اوّلين آزمون از طریق سامانۀ ثبتنام به نشانی  http://oly.medu.irبه صورت الکترونيکی
توزیع خواهد شد .ضروري است داوطلبان عزیز در زمان مقرّر به سامانۀ مربوط مراجعه و كارت ورود به جلسۀ خود را دریافت نمایند.
 )1-8تأكيد می شود شركت كنندگان تذكّرات روي كارت را به دقّت مطالعه و قبل از حضور در جلسۀ آزمون جهت ممهور نمودن آن به مهر مدرسه به
محلّ تحصيل خود مراجعه نمایند.
 .01تاير مالحظات :
مدیران محترم مدارس ،اوليا و دانشآموزان عزیز براي كسب اطّالعات بيشتر میتوانند به نشانیهاي ،http://oly.medu.ir
 http://ysc.ac.ir،http://sampad.medu.irو سایت ویژۀ المپياد سلولهاي بنيادي و پزشکی بازساختی  www.isro.isti.irو جهت برطرف نمودن
مشکالت فنّی ثبت نام الکترونيکی به كارشناسان فناوري شهرستان /منطقه /ناحيه /استان مراجعه و یا با شماره تلفن هاي مندرج در سایت هاي
مذكورتماس حاصل نمایند.
مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و
دانش پژوهان جوان
آذر 02

