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عىايیه رشتٍ َای المپیاد


طیٕٙبستیه



وبسات ٝوبتب



ِیٛاٖ زیٙی



دساص ٘ ٚطست پذس  ٚپسش
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ٔمذٔ:ٝ
ٚسصش ث ٝػٛٙاٖ یه ضشٚست ٘ ٚیبص دس ص٘ذٌی  ٕٝٞافشاد خبٔؼ٘ ٚ ٝیض ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٕٟٔتشیٗ اسوبٖ
تبٔیٗ ضبداثی  ٚسالٔتی خسٓ  ٚسٚش ثشای ضضٛس دس فؼبِیتٟبی اختٕبػی اص إٞیت خبغی ثشخٛسداس است
 ٚثذ ٖٚضه یىی اص ٔطٛس ٞبی اسبسی دستیبثی ث ٝتٛسؼ ٝپبیذاس خٛأغ ث ٝضسبة ٔی آیذ.

ثشٌضاسی إِپیبد ٚسصضی فشغت ٔغتٕٙی ثشای فشص٘ذاٖ ٔطسٛة ٔی ٌشدد و ٝاص ثٕشات اسصضٕٙذ پشداختٗ
ثٚ ٝسصش وٕٞ ٝب٘ب ٘ؼٕت ثضسي سالٔتی است ،ثشخٛسداس ٌشدا٘ذٕٞ .سٙیٗ ٔی تٛا٘ذ ٔٛخجبت سالٔت خسٓ
 ٚسٚاٖ ،پیطشفت تطػیّی  ٚافضایص اػتٕبد ث٘ ٝفس سا ثشای فشص٘ذاٖ وبسٌش ػضیض فشا ٓٞآٚسد.
أیذ است ثب یبسی خذا٘ٚذ ٔتؼبَ ،ثب ػٙبیت ث٘ ٝمص ا٘ىبس ٘بپزیش ٚسصش ٍٕٞب٘ی دس ٟ٘بدی ٝٙوشدٖ فشًٙٞ
ٚسصش دس ثیٗ خبٔؼ ٝوبس  ٚتالش ث ب ٕٞىبسی ٟ٘بد ٞبی ٔشدٔی ،فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی ٔٛخٛد دس سغص استبٖ
ثب ثشٌضاسی ایٗ إِپیبد ضشایظ ثٟتشی ثشای تطشن  ٚپٛیبیی وبسٌشاٖ  ٚافضایص تِٛیذ فشا ٓٞآٚس٘ذ.

اٞذاف:
* استمبی سغص سالٔت خسٕی  ٚسٚا٘ی  ٚدٚسی اص سخٛت  ٚسستی
* تٛسؼٌ ٚ ٝستشش فشٚ ًٙٞسصش دس خبٔؼ ٝوبس  ٚتالش
* ایدبد ضبداثی ٘ ٚطبط
* تٛسؼٔ ٝسئِٛیت پزیشی ٟ٘بد ٞبی ٔشدٔی اص عشیك ٔطبسوت دس ثشٌضاسی إِپیبد
* تمٛیت فؼبِیتٟبی ٚسصضی دس ٔٙضَ  ٚتٛسؼ ٝسلبثت ثیٗ فشص٘ذاٖ وبسٌش
* تٛسؼ ٝفشٔ ًٙٞطبسوت  ٚایدبد تؼبٔالت اختٕبػی دس ثیٗ فشص٘ذاٖ وبسٌش
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صٔبٖ  ٚسغص ثشٌضاسی

إِپیبد:

ثش اسبس عشش ضبضش ،ایٗ إِپیبد دس تبثستبٖ  1400دس سغص استبٖ یضد ثشٌضاس خٛاٞذ ضذ .ضبیبٖ روش
است تٙظیٓ صٔبٖ اخشای إِپیبد دس ثبص ٜصٔب٘ی ٔطخع ،ثبتٛخ ٝث ٝأىب٘بت  ٚضشایظ وش٘ٚب ٔدٕٛػٝ
فشٍٙٞیٚ ،سصضی استبٖ یضد خٛاٞذ ثٛد.

٘طٜٛ

اخشا:

ثب تٛخ ٝث ٝاخشای إِپیبد ا٘تظبس ٔی سٚد تب ضٕٗ تؼبُٔ ثب سبیش دستٍبٞ ٜب ٟ٘ ٚبد ٞبی ٚسصضی دس سغص
استبٖٔ ،مذٔبت صیش سا ث٘ ٝطٛی تذاسن ٕ٘بیٙذ تب إِپیبد ثب ثٟشٌ ٜیشی اص أىب٘بت  ٚپتب٘سیُ ٞبی ٔٛخٛد ثب
ضذالُ ٞضی ٝٙثشٌضاس ٌشدد.
دس صٔی ٝٙداٚسی تٕٟیذات الصْ سا پیص ثیٙی  ٚثش ضست ٘یبص  ٚاص تٛا٘بیی ٞب  ٚظشفیت ٞبی ٞیبت ٞبی
ٚسصضی استبٖ  ٚا٘دٕٗ ٞبی ٞیأت ٚسصش وبسٌشی استفبدٌ ٜشدد.
ضبیبٖ روش است ػذاِت دس لضبٚت ،ثبصی خٛإ٘شدا٘٘ ،ٝظٓ  ٚا٘ضجبط ،سفبلت دس اٚج سلبثت  ٚضٛس ٘ ٚطبط اص
خّٕ ٝػٛأُ ٔٛثش دس ثشٌضاسی ضبیستٛٔ ٚ ٝفك إِپیبد است ؤ ٝی ثبیست دس ثشٌضاسی آٖ ِطبػ ٌشدد.
دس صٔی ٝٙتبٔیٗ ّٔضٔٚبت  ٚتدٟیضات فٙی إِپیبد اص تدٟیضات  ٚأىب٘بت استب٘ذاسد استفبد ٚ ٜثٟشٌ ٜیشی
ضٛد.
دس خػٛظ ػٛأُ فٙی اص ٕٞىبسی ٔدٕٛػٞ ٝبی فشٍٙٞیٚ ،سصضی  ٚا٘دٕٗ ٞبی وبسٌشی استفبدٌ ٜشدد.

سإٙٞبی ػٕٔٛی

إِپیبد:

اِفٔ -سبثمبت ثػٛست ا٘فشادیٌ ،شٞٚی  ٚخب٘ٛادٌی ثشٌضاس ٔی ٌشدد.
ة -وّی ٝوسب٘یى ٝثؼٛٙاٖ فشص٘ذ وبسٌش دس استبٖ یضد تّمی ٔی ٌشد٘ذ ،ضك ضشوت دس ٔسبثمبت سا داس٘ذ.
ح -ضشوت وٙٙذٌبٖ دس ٔسبثمبت ٔی ثبیست تطت پٛضص ثیٕ ٝتبٔیٗ اختٕبػی ثبضذ.
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ت -وّیٔ ٝتمبضیبٖ خٟت ضشوت دس ایٗ إِپیبد اِضأب ٔی ثبیست ٘سجت ث ٝثجت ٘بْ دس دس سبٔب٘ٝ
 www.mvkyazd.irدس ّٟٔت ٔمشس الذاْ ٕ٘بیٙذ.
جٞ -ش ضشوت وٙٙذ ٜضك ضشوت دس تٕبٔی سضتٞ ٝبی ٚسصضی سا ث ٝضشط ػذْ تذاخُ صٔبٖ ثشٌضاسی داسا
ٔی ثبضذ.
ذٔ -سبثمبت دس پٙح سضتٚ ٝسصضی اػالْ ضذ ٚ ٜث ٝغٛست ٔدبصی ثشٌضاس ٔی ٌشدد.
شٔ -دٕٛػ ٝفشٍٙٞی ٚسصضی وبسٌشاٖ استبٖ یضد ٌضاسش إِپیبد سا عجك فشٟٔبی پیٛست تٟی ٚ ٝث ٝاعالع
ػٕٔ ْٛی سسب٘ذ.
ی -ضشوت وٙٙذٌبٖ ٔی ثبیست ِجبس  ٚوفص ٚسصضی ٔٙبست خٟت ا٘دبْ ٔسبثم ٝسا ٕٞشا ٜداضت ٝثبضٙذ.
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سإٙٞبی فٙی إِپیبد دس سضت ٝطیٕٙبستیه:
ٞش ضشوت وٙٙذٛٔ ٜظف است لجُ اص اخشای ثش٘بٔ ٝس ٚث ٝدٚسثیٗ ثب دس دست داضتٗ ثشٌ( 4A ٝعجك ٕ٘ٝ٘ٛ
صیش) و ٝدسآٖ تبسیخ اخشای ثش٘بٔ٘ ، ٝبْ ٘ٚبْ خب٘ٛادٌی طیٕٙبست دسج ضذ ٜاست سا ٘طبٖ داد ٚ ٜسپس ثب ثبال
ثشدٖ دست ٌٚشفتٗ اخبص ٜث ٝاخشای ثش٘بٔ ٝثپشداصد.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ  :أیٗ ٔطٕذی 9 ،سبِ99/11/03 ،ٝ
تٛخ٘ : ٝبْ فبیُ فیّٓ ٞبی اسسبِی ثبیذ ث ٝغٛست صیش رخیش ٜضذ ٚ ٜث ٝضٕبسٚ ٜاتس آح (................آلبی
 .....................اسسبَ ٌشدد.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ٘( :بْ ٚسیّ٘- ٝبْ طیٕٙبست – ٘بْ ضٟشستبٖ ) ٔثبَ :صٔیٙی -أیٗ ٔطٕذی -تفت
ٔطذٚدیتی دس تؼذاد ٘فشات ضشوت وٙٙذٚ ٜخٛد ٘ذاسد ،ثٙبثشایٗ سد ٜثٙذی تیٕی ِطبػ ٘خٛاٞذ ضذ.
فیّٓ ٞبی اسسبِی ثش اسبس لٛا٘یٗ ٔٚمشسات أتیبصٌزاسی  1399-1396فذساسی ٖٛخٟب٘ی ثب ِطبػ وشدٖ
ٔمشسات تؼذیُ ضذ ٜتٛسظ داٚساٖ اسصیبثی  ٚأتیبص دٞی خٛاٞذ ٌشدیذ  ٚسپس ٘فشات ثشتش دس ٞش ٚسیّٚ ٝ
٘فشات ثشتش دس ٔدٕٛع اسجبة ٔؼشفی خٛاٙٞذ ضذ.

خغبٞب:
ٞش ٌ ٝ٘ٛغذاٌزاسی یب ٚیشایص ثش سٚی فیّٓ اسسبِی ٔدبص ٕ٘ی ثبضذ ٙٔ ٚدش ث ٝضزف  ٚػذْ اسصیبثی تٛسظ
داٚساٖ خٛاٞذ ضذ.
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سإٙٞبی فٙی إِپیبد دس سضت ٝوبسات ٝثخص وبتب:


ٔسبثمبت ث ٝغٛست ٔدبصی  ٚعجك لٛا٘یٗ فذساسی ٖٛخٟب٘ی وبسات ٚ WKF ٝدس ثخص وبتبی ا٘فشادی
سجه ٞبی وٙتشِی وبسات ٝثشٌضاس ٔی ٌشدد.



سػبیت وّی ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات اػالْ ضذ ٜاص سٛی ضشوت وٙٙذٌبٖ اِضأی ٔی ثبضذ.



ّٟٔت اسسبَ فیّٓ ٞب تب تبسیخ ٔ 1400/04/15ی ثبضذ



ضشوت وٙٙذٌبٖ ٔی تٛا٘ٙذ وبتبی خٛد سا دس ثبضٍبٚ ٜسصضی یب ٞش ٔطُ ٔٙبست ٔب٘ٙذ ٔٙضَ ،پبسویًٙ
پبسن  ...عجك ضشایظ ٔٙذسج دس ثخص ٘بٔ ٝاخشا  ٚفیّٓ ثشداسی وٙٙذ.



اص ضشٚع اخشای وبتب ضشوت وٙٙذٌبٖ ثبیذ اثتذا ٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی ٘ ٚبْ ضٟشستبٖ خٛد سا اػالْ ٚ
سپس وبتب سااخشا ٕ٘بیٙذ.



فیّٕجشداسی وبتب ثبیذ ث ٝغٛست افمی  ٚثبثت  ٚاص سٚثش ٚ ٚثب ویفیت الصْ ٘ٛس  ٚضذاوثش ثب ضدٓ وٕتش اص
ٍٔ21بثبیت ضجظ ضٛد.



ضشوت وٙٙذٌبٖ ٔٛظفٙذ وبتبٞبی اخشایی خٛد سا عجك ِیست وبتبٞبی فذساسی ٖٛخٟب٘ی وبساتٝ
ا٘تخبة وٙٙذ.



ضشوت وٙٙذٌبٖ ٔی ثبیستی فیّٓ ٞبی خٛد سا ث ٝضٕبسٚ ٜاتسبح  ...............................اسسبَ ٕ٘بیٙذ.

خغبٞب:


ٞشٌ ٝ٘ٛدخبِت دس فیّٓ وبتب ضبُٔ آٌ ًٙٞزاسی  ٚافضایص سشػت فیّٓ ٛ٘ ٚسافطب٘ی ٕٔٛٙع ٔی ثبضذ.



دس ضیٗ ضجظ فیّٓ  ٚاخشای وبتب ٞیر ضخع دیٍشی ثدض ضشوت وٙٙذ٘ ٜجبیذ دس فیّٓ ضضٛس داضتٝ
ثبضذ.



فیّٓ ٞبی اسسبِی خبسج اص صٔبٖ اػالْ ضذٛٔ ٜسد ثشسسی لشاس ٘خٛاٞذ ٌشفت.
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سإٙٞبی فٙی إِپیبد دس سضتِ ٝیٛاٖ زیٙی:


ضشوت وٙٙذٔ ٜی ثبیست ثب ِیٛاٖ ٞبی وبغزی یب پالستیىی ٘سجت ث ٝزیذٖ ِیٛاٖ ٞب سٚی یىذیٍش
ث ٝغٛست دیٛاس ِیٛا٘ی الذاْ وٙذ.



تؼذاد ِیٛاٖ ٞبی سدیف اٞ َٚفت ػذد ثذ ٖٚفبغّ ٚ ٝوٙبس یىذیٍش ثٛد ٚ ٜسبیش سدیف ٞب ٞش وذاْ یه
ِیٛاٖ وٕتش تب ا٘تٟب زیذٔ ٜی ضٛد



ثش٘ذ ٜثیٗ ضشوت وٙٙذٌب٘ی ا٘تخبة ٔی ٌشدد و ٝوٕتشیٗ صٔبٖ سا ثجت وٙذ

خغب ٞب:


ِیٛاٖ زیٙی ث ٝغٛست فشدی ثٛد ٚ ٜفشد دیٍش ٘جبیذ ث ٝضشوت وٙٙذ ٜوٕه وٙذ.



دس غٛست سیضش ِیٛاٖ ٞب ضشوت وٙٙذٔ ٜدبص ث ٝزیذٖ ٔدذد ٔی ثبضذ.



استفبد ٜاص ِیٛاٖ ٞبی غیش اص وبغزی  ٚپالستیىی ٔدبص ٕ٘ی ثبضذ.



ٞش ٌ ٝ٘ٛغذاٌزاسی یب ٚیشایص ثش سٚی فیّٓ اسسبِی ٔدبص ٕ٘ی ثبضذ ٙٔ ٚدش ث ٝضزف  ٚػذْ اسصیبثی
تٛسظ داٚساٖ خٛاٞذ ضذ.
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سإٙٞبی فٙی إِپیبد دس سضت ٝدساص ٘ ٚطست پذس  ٚپسش:
 پذس  ٚپسش ضشوت وٙٙذٛٔ ٜظف ٞستٙذ لجُ اص اخشای ثش٘بٔ ٝس ٚث ٝدٚسثیٗ ثب دس دست داضتٗ ثشٌٝ
( 4Aعجك ٕ٘ ٝ٘ٛصیش) و ٝدسآٖ تبسیخ اخشای ثش٘بٔ٘ ، ٝبْ ٘ٚبْ خب٘ٛادٌی دسج ضذ ٜاست سا ٘طبٖ دادٜ
 ٚسپس ث ٝاخشای ثش٘بٔ ٝثپشداصد.
ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ :أیٗ ٔطٕذی  ٚضسٗ ٔطٕذی99/11/03 ،


فیّٕجشداسی ثبیذ ث ٝغٛست افمی  ٚثبثت  ٚاص ثغُ  ٚثب ویفیت الصْ ٘ٛس  ٚفبغّٙٔ ٝبست اص ضشوت
وٙٙذٌبٖ  ٚضذاوثش ثب ضدٓ وٕتش اص ٍٔ21بثبیت ضجظ ضٛد.



اثتذا پذس ثؼٛٙاٖ وٕه و ٙٙذٔ ٜر پبی پسش سا ٌشفت ٚ ٝدس ٔذت صٔبٖ یه دلیم ٝتؼذاد دساص ٘ ٚطست
غطیص عجك لٛا٘یٗ ریُ سا ثب غذای ثّٙذ ضٕشد ٚ ٜسپس ثالفبغّ ٝثشػىس ایٗ ػُٕ ا٘دبْ ضذٚ ٜ
پسش ٘سجت ثٌ ٝشفتٗ ٔر پبی پذس الذاْ  ٚضٕبسش سا ثب غذای ثّٙذ ا٘دبْ دٞذ.



صٔبٖ اخشا ٞش ضشوت وٙٙذ ٜیه دلیمٔ ٝی ثبضذ.



وٕه وٙٙذٔ ٜدبص است فمظ ٔر پبی آصٔ ٖٛض٘ٛذ ٜسا ثٍیشد.



دسٍٙٞبْ اخشا صاٚی ٝسبق پب ثب ساٖ ثیطتش اص  90دسخ٘ ٝجبضذ.



دس ٍٙٞبْ اخشا دست ٞب ثبیذ دس عشفیٗ سش  ٚتب ٔٙتٟب ػّیٞٛٔ ٝبی سش  ٚپطت ٌٛش ٞب لشاس داضتٝ
ثبضذ.



دس ٍٙٞبْ اخشا فبغّ ٝد ٚصا٘ ٛاص یىذیٍش ضذٚدا ثیطتش اص  20سب٘تی ٔتش ٘جبضذ.



ٞش د ٚآس٘ح ٍٙٞبْ ثّٙذ ضذٖ اص صٔیٗ استخٛاٖ وطىه صا٘ ٛسا ِٕس ٕ٘بیذ.



ٞش د ٚآس٘ح ٍٙٞبْ ثشٌطت ثبیذ تطه سا ِٕس ٕ٘بیذ.



ٚسصضىبس ثبیذ ضشوت سا ث ٝعٛس ٔستمیٓ  ٚثذ ٖٚضشوبت اضبفی ا٘دبْ دٞذ.
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خغبٞب:


خذا ضذٖ دست ٞب اص سش دس ٍٙٞبْ اخشا.



ػذْ تٕبس آس٘ح ٞب  ٚثبصٞٚب ثب تطه دس ٍٙٞبْ پبییٗ آٔذٖ  ٚضشوت ثشٌطت.



ػذْ تٕبس آس٘ح ٞب ثب سٚی صا٘ ٛدس ٍٙٞبْ ثبال آٔذٖ.



ثبال آٔذٖ ثیص اص ضذ وٕش  ٚثبسٗ (خذا ضذٖ ثبسٗ  ٚوٕش اص سغص صٔیٗ)



ٞشٌ ٝ٘ٛضشوت غیش عجیؼی ث ٝتطخیع داٚس.



ث ٟٓخٛسدٖ ٚضیؼت اِٚیٍٙٞ ٝبْ ٔسبثم( ٝصیبد ضذٖ صاٚی ٝسبق پب ثب ساٖ ،وح ضذٖ فشد )...ٚ



استفبد ٜاص ضشث ٝوٕش  ٚیب ثبسٗ دس صٔبٖ ثّٙذ ضذٖ.
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