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 :ٔمذٔٝ

ٚسصش ثٝ ػٙٛاٖ یه ضشٚست ٚ ٘یبص دس ص٘ذٌی ٕٞٝ افشاد خبٔؼٝ ٚ ٘یض ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ٟٕٔتشیٗ 

اسوبٖ تبٔیٗ ضبداثی ٚ سالٔتی خسٓ ٚ سٚح ثشای حضٛس دس فؼبِیتٟبی اختٕبػی اص إٞیت خبغی 

ثشخٛسداس است ٚ ثذٖٚ ضه یىی اص ٔحٛس ٞبی اسبسی دستیبثی ثٝ تٛسؼٝ پبیذاس خٛأغ ثٝ حسبة 

        ذ.                                     ٔی آی

ٔحسٛة ٔی ٌشدد وٝ اص ثٕشات اسصضٕٙذ  وبسٌشاٖثشٌضاسی إِپیبد ٚسصضی فشغت ٔغتٕٙی ثشای  

تٛا٘ذ  پشداختٗ ثٝ ٚسصش وٝ ٕٞب٘ب ٘ؼٕت ثضسي سالٔتی است، ثشخٛسداس ٌشدا٘ذ. ٕٞچٙیٗ ٔی

 ػضیض فشاٞٓ آٚسد.                                                                    اٖسا ثشای وبسٌشٚ افضایص اػتٕبد ثٝ ٘فس ٔٛخجبت سالٔت خسٓ ٚ سٚاٖ 

أیذ است ثب یبسی خذاٚ٘ذ ٔتؼبَ، ثب ػٙبیت ثٝ ٘مص ا٘ىبس ٘بپزیش ٚسصش ٍٕٞب٘ی دس ٟ٘بدیٙٝ وشدٖ  

ٚ ٔزٞجی ٔٛخٛد  فشًٞٙ ٚسصش دس ثیٗ خبٔؼٝ وبس ٚ تالش ثب ٕٞىبسی ٟ٘بد ٞبی ٔشدٔی، فشٍٞٙی

دس سغح استبٖ ثب ثشٌضاسی ایٗ إِپیبد ضشایظ ثٟتشی ثشای تحشن ٚ پٛیبیی وبسٌشاٖ ٚ افضایص تِٛیذ 

 فشاٞٓ آٚس٘ذ.                                                                                            

 :اٞذاف

 اص سخٛت ٚ سستی* استمبی سغح سالٔت خسٕی ٚ سٚا٘ی ٚ دٚسی 

 * تٛسؼٝ ٚ ٌستشش فشًٞٙ ٚسصش دس خبٔؼٝ وبس ٚ تالش

 * ایدبد ضبداثی ٚ ٘طبط

 * تٛسؼٝ ٔسئِٛیت پزیشی ٟ٘بد ٞبی ٔشدٔی اص عشیك ٔطبسوت دس ثشٌضاسی إِپیبد

 اٖٚ تٛسؼٝ سلبثت ثیٗ وبسٌش* تمٛیت فؼبِیتٟبی ٚسصضی 

 اٖثیٗ وبسٌش طبسوت ٚ ایدبد تؼبٔالت اختٕبػی* تٛسؼٝ فشًٞٙ ٔ
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 :صٔبٖ ٚ سغح ثشٌضاسی إِپیبد

دس سغح استبٖ یضد ثشٌضاس خٛاٞذ ضذ. ضبیبٖ  1400ثش اسبس عشح حبضش، ایٗ إِپیبد دس تبثستبٖ 

ثبتٛخٝ ثٝ أىب٘بت ٚ ضشایظ وشٚ٘ب ، دس ثبصٜ صٔب٘ی ٔطخع صٔبٖ اخشای إِپیبدروش است تٙظیٓ 

 خٛاٞذ ثٛد. ٔدٕٛػٝ فشٍٞٙی، ٚسصضی استبٖ یضد

 :٘حٜٛ اخشا

ثب تٛخٝ ثٝ اخشای إِپیبد ا٘تظبس ٔی سٚد تب ضٕٗ تؼبُٔ ثب سبیش دستٍبٜ ٞب ٚ ٟ٘بد ٞبی ٚسصضی دس 

سغح استبٖ، ٔمذٔبت صیش سا ثٝ ٘حٛی تذاسن ٕ٘بیٙذ تب إِپیبد ثب ثٟشٜ ٌیشی اص أىب٘بت ٚ پتب٘سیُ 

 ٞبی ٔٛخٛد ثب حذالُ ٞضیٙٝ ثشٌضاس ٌشدد.

ْ سا پیص ثیٙی ٚ ثش حست ٘یبص  ٚ اص تٛا٘بیی ٞب ٚ ظشفیت ٞبی ٞیبت دس صٔیٙٝ داٚسی تٕٟیذات الص

 ٞبی ٚسصضی استبٖ ٚ ا٘دٕٗ ٞبی ٞیأت ٚسصش وبسٌشی استفبدٜ ٌشدد. 

ضبیبٖ روش است ػذاِت دس لضبٚت، ثبصی خٛإ٘شدا٘ٝ، ٘ظٓ ٚ ا٘ضجبط، سفبلت دس اٚج سلبثت ٚ ضٛس ٚ 

فك إِپیبد است وٝ ٔی ثبیست دس ثشٌضاسی آٖ ٘طبط اص خّٕٝ ػٛأُ ٔٛثش دس ثشٌضاسی ضبیستٝ ٚ ٔٛ

 ِحبػ ٌشدد.

دس صٔیٙٝ تبٔیٗ ّٔضٚٔبت ٚ تدٟیضات فٙی إِپیبد اص تدٟیضات ٚ أىب٘بت استب٘ذاسد استفبدٜ ٚ ثٟشٜ 

 ٌیشی ضٛد.

دس خػٛظ ػٛأُ فٙی اص ٕٞىبسی ٔدٕٛػٝ ٞبی فشٍٞٙی، ٚسصضی ٚ ا٘دٕٗ ٞبی وبسٌشی استفبدٜ 

 ٌشدد.

 :پیبدسإٞٙبی ػٕٛٔی إِ

 ٔسبثمبت ثػٛست ا٘فشادی، ٌشٚٞی ٚ خب٘ٛادٌی ثشٌضاس ٔی ٌشدد. -اِف
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 تّمی ٔی ٌشد٘ذ، حك ضشوت دس ٔسبثمبت سا داس٘ذ. ثؼٙٛاٖ وبسٌش دس استبٖ یضدوّیٝ وسب٘یىٝ  -ة

 ثبضذ. )اخجبسی(ثیٕٝ تبٔیٗ اختٕبػیضشوت وٙٙذٌبٖ دس ٔسبثمبت ٔی ثبیست  تحت پٛضص  -ح

ت دس ایٗ إِپیبد  اِضأب ٔی ثبیست ٘سجت ثٝ ثجت ٘بْ دس دس سبٔب٘ٝ  وّیٝ ٔتمبضیبٖ خٟت ضشو -ت

www.mvkyazd.ir   .دس ّٟٔت ٔمشس الذاْ ٕ٘بیٙذ 

ٞش ضشوت وٙٙذٜ حك ضشوت دس تٕبٔی سضتٝ ٞبی ٚسصضی سا ثٝ ضشط ػذْ تذاخُ صٔبٖ  -ج

 ثشٌضاسی داسا ٔی ثبضذ.

 سضتٝ ٚسصضی اػالْ ضذٜ ٚ ثٝ غٛست ٔدبصی  ثشٌضاس ٔی ٌشدد. ٞفتٔسبثمبت دس  -ذ

ٔدٕٛػٝ فشٍٞٙی ٚسصضی وبسٌشاٖ استبٖ یضد ٌضاسش إِپیبد سا عجك فشٟٔبی پیٛست تٟیٝ ٚ ثٝ  -ح

 اعالع ػْٕٛ ٔی سسب٘ذ.

ضشوت وٙٙذٌبٖ ٔی ثبیست ِجبس ٚ وفص ٚسصضی  ٔٙبست خٟت ا٘دبْ ٔسبثمٝ سا ٕٞشاٜ داضتٝ  -ی

 ثبضٙذ.

 

 

  

http://www.mvkyazd.ir/
http://www.mvkyazd.ir/
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 :متر 06راهىمای فىی المپیاد در رشته دي سرعت

 .استبست ثٝ غٛست ٘طستٝ ٔی ثبضذ 

 حشوت وٙذپبیبٖ ٔسیش ثبیذ داخُ خظ ٔشثٛعٝ خٛد  ٞش ضشوت وٙٙذٜ تب 

 .پٛضیذٖ وفص ٚسصضی دس ٍٞٙبْ ٔسبثمٝ ثشای وّیٝ ضشوت وٙٙذٌبٖ اِضأی ٔی ثبضذ 

  ٜثبضذ.ثش٘ذٜ فشدی ٔیجبضذ وٝ وٕتشیٗ سوٛسد سا ثجت وشد 

 خطاها:   

  ٞش ضشوت وٙٙذٜ تب خظ پبیبٖ ٔی ثبیست داخُ ٔسیش ٔشثٛعٝ خٛد ثذٚد ٚدس غٛست خبسج

 ضذٖ اص ٔسیش یب ثشخٛسد ثب سلجب خغب ٔحسٛة ٌشدیذٜ ٚ اص ٔسبثمٝ حزف ٔی ٌشدد.
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 )آقایان يباوًان( :مدیسىبال تًپ پرتابراهىمای فىی المپیاد در رشته 

  ٗضذٜ ٔی ایستذ.ضشوت وٙٙذٜ پطت خظ تؼیی 

 .تٛح سا ثٝ سٚش پبس دٚ دست سیٙٝ ثسىتجبَ دس اختیبس ٔی ٌیشد 

 .صا٘ٛ ٞب سا یه وٓ خٓ وشدٜ ٚ تٛح ثٝ سیٙٝ چسجیذٜ سا ثب سٛت داٚس پشتبة ٔی وٙذ 

 ایٗ ٔسبثمٝ ضبُٔ دٚ پشتبة ٔی ثبضذ ٚ ثیطتشیٗ پشتبة ثؼٙٛاٖ سوٛسد ٔحسٛة ٔی ٌشدد 

  ٖویٌّٛشْ ٔی ثبضذ. 5ٌٛشْ ٚ آلبیبٖ ویّ 3ٚصٖ تٛح ٔذیسٙجبَ ثشای ثب٘ٛا 

 خطاها:

  دس ٍٞٙبْ پشتبة ٞش دٚ پبی ضشوت وٙٙذٜ ) پبضٙٝ  یب اٍ٘طت ٞب ( ثبیذ سٚی صٔیٗ ثبضذ وٝ دس

 غٛستیىٝ دس ٍٞٙبْ پشتبة یه یب ٞش دٚ پب اص صٔیٗ ثّٙذ ضٛد خغب ٔحسٛة ٔی ٌشدد.

 .پشتبة ثب یه دست خغب ٔحسٛة ٔی ٌشدد 

  وٕش خغب ٔحسٛة ٔی ٌشدد.خٓ ضذٖ ثٝ ػمت یب لٛس 

 .حشوبتی وٝ ثٝ غٛست ته پب اخشا ضٛد خغب ٔی ثبضذ ٚ خضء ضٕبسش ٔحسٛة ٕ٘ی ٌشدد 
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 )آقایان يباوًان(:زوی طىاب راهىمای فىی المپیاد در رشته

  پب ضشٚع ثٝ عٙبة صدٖ ٔی وٙذ. خفتٚسصضىبس ثب غذای سٛت داٚس ثٝ غٛست 

 ضٕبسش ا٘دبْ خٛاٞذ ضذ.صیش پب ػجٛس وٙذ یه  ٞشثبس وٝ عٙبة اص 

 .اٌش عٙبة صدٖ ثٝ ٞش دِیّی لغغ ضٛد ضٕبسش ثب حشوت غحیح ثؼذی ادأٝ خٛاٞذ یبفت 

 .اٌش لجُ اص اػالْ داٚس یب ثؼذ اصاتٕبْ صٔبٖ ٚسصضىبس عٙبة ثض٘ذ خضٚ ضٕبسش ٘خٛاٞذ ثٛد 

 .صٔبٖ اخشای ٔسبثمٝ یه دلیمٝ ٔی ثبضذ 

   ی ٌشدد.ثشٌضاس ٔ ٔتش 5/1ٔسبثمٝ دس دایشٜ ثب ضؼبع 

 خطاها:

  ضشٚع  ضٛد. داٚس اػالْ ثبحتٕب ثبیذ تٛسظ ٚسصضىبس ضشٚع حشوت 

 .حشوبتی وٝ ثػٛست ته پب ا٘دبْ ضٛد ٔحبسجٝ ٕ٘ی ٌشدد 

  ٚ دسغٛستی وٝ ضخع ضشوت وٙٙذٜ اص ٔحذٚدٜ دایشٜ خبسج ضٛد صٔبٖ اص سٛی داٚسٔتٛلف

 .ٌشددتؼذاد عٙبة  صدٜ ضذٜ ثؼٙٛاٖ سوٛسد ٟ٘بیی ضشوت وٙٙذٜ ٔحسٛة ٔی 
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 )آقایان يباوًان( :با تًپ فًتبال یهدف زو راهىمای فىی المپیاد در رشته

  ٖثشای آلبیبٖ دس فٛاغُ ضص، ٔتشی اص ٞذف  پٙحٚ چٟبس تٛح دس فٛاغُ سٝ، ثشای ثب٘ٛا ٚ

سا ثٝ  لشاسدادٜ ٔی ضٛد ٚ ضشوت وٙٙذٜ ٔی ثبیست ثب حشوت ته ضشة تٛح یٞطت ٚ دٜ ٔتش

 .ٞذف ثض٘ذ

  وٙٙذٜ سٝ ضشثٝ ثٝ تٛح ٔی ص٘ذٞش ضشوت 

 .ضشثبتی وٝ ثٝ ٞذف ثشخٛسد وٙذ أتیبص ٔحسٛة ٔی ٌشدد 

 ضشثبت فمظ ثٝ غٛست ثغُ پب غحیح ٔی ثبضذ 

 ها: خطا

 ٝسٚی پب صدٜ ضٛد خغب ٔی ثبضذ ٚ ٔحبسجٝ یبغٛست ضٛت ٔستمیٓ سش پٙدٝ  ثٝ ضشثبتی و    

  ٕ٘ی ٌشدد
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 ريپایی: راهىمای فىی المپیاد در رشته

 ٝی ثشٌضاس ٔی ٌشدد.ادثػٛست ا٘فش ٔسبثم 

 ثشٌضاس ٔی ٌشدد. ٔسبثمٝ ثب تٛح استب٘ذاسد 

   ثشٌضاس ٔی ٌشدد. ٔتش 5/1ٔسبثمٝ سٚپبیی دس دایشٜ ثب ضؼبع 

 .صدٖ ضشثٝ ثب سش، صا٘ٛ ٚثغُ پب ثالٔب٘غ ٔی ثبضذ 

  وٝ دس ٔذت صٔبٖ یه دلیمٝ ثیطتشیٗ تؼذاد سٚپبیی سا ثض٘ذ.ثش٘ذٜ ٔسبثمٝ ضخػی است 

 خطاها:

یشٜ خبسج ضٛدصٔبٖ اص سٛی داٚسٔتٛلف ٚ تؼذاد ادسغٛستی وٝ ضخع ضشوت وٙٙذٜ اص ٔحذٚدٜ د-1

 .سٚپبیی صدٜ ضذٜ ثؼٙٛاٖ سوٛسد ضشوت وٙٙذٜ ٔحسٛة ٔی ٌشدد

فمظ یىجبس ٔدبص ثٛدٜ ٚ دس غٛست ثشخٛسد ثیطتش صٔبٖ اص سٛی داٚس ٔتٛلف صٔیٗ  ثشخٛسد تٛح ثب-2

 .سد ضشوت وٙٙذٜ ٔحسٛة ٔی ٌشددٚ تؼذاد سٚپبیی صدٜ ضذٜ ثؼٙٛاٖ سوٛ
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 طىاب کشی: راهىمای فىی المپیاد در رشته

  َٛسب٘تیٕتش ثشٌضاس ٔی ٌشدد. 4-3ٔتش ثب ضخبٔت  30-25ٔسبثمبت ثب عٙبثی ثٝ ع  

  ٘فش ٔی ثبضذ 5ٞش تیٓ ٔتطىُ اص . 

 ٖثبضذ.ٔی ویّٛ ٌشْ  450حذاوثش  ٜ(٘فش 5 ٞش تیٓ ) خٕغ اٚصا 

  ضشوت وٙٙذٜ ٔی ثبیست ثب ِجبس ٔٙبست ٚسصضی ٚ پبی ثشٞٙٝ ٚصٖ دس صٔبٖ ٚصٖ وطی افشاد

 وطی ٕ٘بیٙذ.

 ٔسبثمٝ ثیٗ تیٓ ٞبی ضشوت وٙٙذٜ ثب لشػٝ وطی ا٘دبْ ٔی ضٛد ٚ ثٝ غٛست ته حزفی       

 ٔی ثبضذ.

  ،ٔتش اص خظ ٔیب٘ی ٔی ثبضذ. 2عَٛ ٔٙغمٝ وطص ثشای تؼییٗ تیٓ ثش٘ذٜ ٔسبثمبت 

  َٛٔتش ٔی ثبضذ. 2ٔتش ٚ ػشؼ  30-25فضبی ٔسبثمٝ، وب٘بِی ثٝ ع 

 یبٖ ٔسبثمٝ اص سٛی داٚس اػالْ باِٚیٗ ضشوت وٙٙذٜ ٞش تیٓ وٝ پبی آٖ خظ سا ِٕس وٙذ پ     

 ٔی ضٛد.

 خطا ها:

 ٝ٘طستٗ ٚسصضىبساٖ دس حیٗ ٔسبثم 

 ٌشٜ صدٖ عٙبة 

 ٌشفتٗ یبساٖ خٛدی 

 ) خبسج ضذٖ اص ٔحذٚدٜ ) وب٘بَ عٙبة وطی 

 پیچب٘ذٖ عٙبة دٚس دست ٚ وٕش 

 فٛق ثب ٘ظش داٚس اتٕبْ ٔسبثمٝ اػالْ ٚ تیٓ ٔمبثُ  دس غٛست ٔطبٞذٜ ضذٖ ٞش وذاْ اص خغب ٞبی

 ثش٘ذٜ ٔی ٌشدد.
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 راهىمای فىی المپیاد در رشته قًی تریه کارگر:

  ٖٔی ثبضذ.ٔتش  20ویٌّٛشْ ٚ عی ٔسبفت  00ٔسبثمٝ  خبثدبیی ضی سٍٙیٗ ثٝ ٚص 

 ثشداضتٝ ٚ ٔسبفت تؼییٗ ضذٜ سا عی وٙذ  ضشوت وٙٙذٜ ٔی ثبیست ضی سٍٙیٗ سا اص خظ ضشٚع

 ٚ پطت خظ پبیبٖ صٔیٗ ثٍزاسد.

  وٙٙذٜ ای وٝ صٔبٖ وٕتشی سا ثجت وٙذ ثؼٙٛاٖ ثش٘ذٜ ٔحسٛة ٔی ٌشدد.ضشوت 

 

 

 ها:خطا 

  ٝدس غٛست افتبدٖ ضی سٚی صٔیٗ لجُ اص سسیذٖ ثٝ خظ پبیبٖ خغب ٔحسٛة ٌشدیذٜ ٚ اص ٔسبثم

 حزف ٔی ٌشدد.

 


