به نام خدا
آییننامۀ محور المپیاد علمی علوم پایۀ جشنوارۀ ابنسینا
دانشآموز گرامی ،سالم.
جشنوارۀ ملی دانششآمشوز ابش سشننا در گشامی نشو امشدام بشه برگش ار المپنشاد للمشی للشوم ها شه کشرد
اسشش  .در ا شش برنامششه شششرک کننششدگا  ،ضششم بهششر منششد از آمششوز هششا  3رششش فن شش  ،شششنمی
ز سش شناسششی کششه بششا اسش ااد از اسششا ند م شرّب ا ش رشش ههششا هنششه شششد اسش  ،در ش
شرک کرد

المپنششاد للمششی

با د گر شرک کنندگا به رماب میهردازند.

در ادامشه بششه مشوانن

ا شول هن مشن جشششنوارۀ ملشی دانشششآمشوز ابش سشننا در محششور المپنشاد للمششی

للوم ها ه اشار میشود:
الف) تعداد اعضای گروه و مقطع تحصیلی:
 -1ا

محور برا مقطع م وسطه ا ل د م در نظر گرف ه شد اس .

 -2شرک در ا

محور رفاً به ورت اناراد اس .

ب) آموزش – تکالیف  -جلسات پشتیبانی و آزمون:
 -1دانش آموزا می وانند از طر ق هر فا ل خود ارد سامان آموز
اح ا لی سا

شوند (سامان آمشوز

هشا از طر شق

ها از طر ق هر فا ل مابل دس رسی اس ) .دانشآموز می وانشد بشا نشام کشاربر

کلمه لبور عر ف شد در سامان آموز

ارد شد

آموز ها را مشاهد نما ند (نام کشاربر

کلمشه

لبور در ثب نام دانشآموزمحور وسط خود دانشآموز در ثب نام مدرسه محور وسط مسئول ثب نامِ
مدرسهمحور عر ف شد اس ).
 -2آموز ها (فنلاها آموزشی ،مک وبات  )...بر اساس قو ا زمانیششا  ،شا ش
ر داد نها ی در اخ نار دانشآموزا اس

بعد از آ از دس رس خارج میشود.

ر ز مبشل از برگش ار

 -3در طی فرآ ند آموز  ،فنلاها آموزشی به ورت هنوس ه در اخ نار دانشآموزا مرار مشیگنشرد .ا ش
آموز ها با هدف آموز ِ مااهنا رش هها فن
مسلّط در ا

 ،شنمی ز س شناسی وسشط اسشا ند برجسش ه

حوز هنه شد اند.

 -4مرک مدرسا ِ ا

د ر ها بر عمنق مااهنا بنناد ا

للوم اس

نک شه

ر کرد مبنی بر سش

جود ندارد.
د) روندها و فرایند برگزاری:
 -1مرحل ا ل المپناد به ورت حضور
شد در د ر ها ،منبعِ سؤاالت آزمو اس

به ورت آزمو ک بی برگ ار خواهد شد .مح وا آموز

دانشآموزا سالِ باال ر نسب به دانشآموزا سال ها ن ر

م ّ خا ی نخواهند داش  11 .نارِ ا ل برگ دگا ِ ا
 -2مرحله نها ی المپناد در ار خی که از طر ق سا
ا ل در ا

مرحله شرک

می کنند .ا

داد

مرحله به مرحل د م المپناد را هندا میکنند.

الالم میشود ،برگ ار خواهد شد .برگ دگا مرحلش

مرحله شامل

آزمو ک بی

آزمو ِ للمی آزما شگاهی

اس  .الزم به ذکر اس آموز ها الزم جه آزمو آزما شگاهی ،هس از آزمو مقدما یِ مرحلش ا ل،
در اخ نار شرک کنندگا مرار داد خواهد شد.
 -3مامی دانشآموزا با د در زما الالم شد در محلّ مسابقه حاضر باشند .درب محلّ برگش ار آزمشو ،
 31دمنقه مبل از برگ ار آزمو بس ه خواهد شد.
 -4کارتها دانش آموزا در هر فا لشا اضافه میگردد .ضر ر اس
در هر فا ل را چاپ ( رجنحا رنگی) کرد

دانشآموزا کارتها

ادر ششد

در ر ز برگ ار ر داد با خود همشرا بنا رنشد( .کشارتهشا

دانشآموزا هر مدرسه نن در هر فا ل مدارسی که مدرسهمحور ثب نام کرد اند ،در دس رس اس ).
 -5مامیِ شرک کنندگا با د کارتِ شناسا ی مع بر جه ِ احرازِ هو

همرا داش ه باشند.

 -6هم شرک کنندگا الزم اس مداد نرم مشکی هاکک همرا داش ه باشند.

 -7الزم اس دانشآموزا

مدارس ،اطاللنهها الالم شد در سا

را به ورت مس مر مشاهد نما نشد

در جر ا ج ئنات الالم شد مرار بگنرند.
 -8حضور منظّاِ دانشآموزا در جشنوار  ،موجبِ اف ا شِ کنان برنامه خواهد شد .از ا

ر دانشآمشوزا

با د با نظا کامل در محلّ جشنوار حضور داش ه باشند.
ه) روشها و مالکهای داوری:
 -1صحنح برگهها مطابق با هاسخنام الالمی ان ام میهذ رد.
 -2دا ر در بخش آزما شگاهی مطابقِ چ لنس
دا ر جود نخواهد داش

ا دا ر ها کسا

هنه شد ان ام میشود امکا دا ر بر اساس سلنق
لادالنه ان ام شود.

و) نتایج و اختتامیه:
 .1ن ا ج نها ی از طر ق ب سا

رسمی جشنوار الالم می گردد همچنن بشه مشامی شش ک

کننشدگا

گواهی نامه حضور ارئه خواهد شد.
 .2از برگ دگا مرحله ا ل د م دلوت میشود ا در برنام اخ امن هن من د رۀ جشنوار شرک کنند
از ا شا در ا

مراسا قد ر به لمل میآ د.

ز) اعزام به مسابقات بینالمللی:
 -1برگ دگا مرحله ا ل د م ا

محور در ورت داش

شرا ط از جمله سلط به زبشا انگلنسشی ،بشه

مسابقات بن المللی ال ام میشوند.
زینههای اعزام به عهدۀ دانشآموز یا مدرسه است( .این هزینه از طریق وبسایت به صورت رسمی اعالم
 -2ه 
میگردد).

دبنرخان هن من جشنوار ملی دانشآموز اب سننا

