به نام خدا
آزمون المپیاد علمی علوم پایه
 -1آزمون به صورت مجازی و در دو مرحله برگزار میشود.
 -2آزمون مرحله اول به صورت "  4گزینه ای" و بدون نمره منفی است.
 -3آزمون مرحله دوم به صورت تستی و تشریحی می باشد.
 -4آزمون مرحله دوم در بخش تستی "  5گزینه ای "و با نمره منفی است(.به ازای هر  3پاسخ نادرست یک
نمره منفی در نظر گرفته می شود)
 -5سئواالت در گروه های مختلف طراحی شده است و سئوال هر دانش آموز ممکن است با نفر دیگر متفاوت باشد.
 -6روزهای آزمون سه شنبه  44مرداد (مرحله اول)و پنج شنبه  41مرداد (مرحله دوم) می باشد .ساعت هر
آزمون بر روی کارت شرکت کنندگان(کارت هر نفر بر روی پروفایل شخصی ایشان قرار می گیرد) و همچنین
پروفایل شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 -7روز شنبه  44مرداد لینک آزمون در پروفایل شرکت کنندگان المپیاد قرار می گیرد و در کانال جشنواره و
سایت جشنواره اطالع رسانی میشود.
 -8هر دانش آموز با نام کاربری و کلمه عبور خود(همان نام کاربری و کلمه عبوری که وارد پروفایل می شود) می
تواند وارد سامانه آزمون شود.
 -9زمان هر آزمون در سامانه مشخص شده است و دانش آموزان می بایست با توجه به زمان آزمون سئواالت را
پاسخ دهند.
 -11سئواالت آزمون به گونه ای طراحی شده است که استفاده از هر گونه منبع آموزشی ،کتاب و جزوه و  .....در
زمان برگزاری آزمون مجاز می باشد .و در واقع آزمون به صورت  OPEN BOOKبرگزار می گردد.
 -11در هفته آتی فیلم راهنمای آموزشی کار با سامانه آزمون از طریق کانال های اطالع رسانی منتشر می شود و
دانش آموزان جهت آشنایی کامل با آزمون ها می بایست این فیلم آموزشی را مشاهده نمایند.
 -12ملزومات فنی مورد نیاز (اعم از سیستم کامپیوتری یا موبایل  ،اینترنت و  ).....همچنین قواعد اجرایی آزمون از
طریق اطالعیه بعدی در اختیار عزیزان قرار داده می شود.
 -13همان طور که در آیین نامه اعالم شده بود 41 ،نفر از برگزیدگان مجوز حضور در المپیادهای علمی بین المللی
و کالج پژوهشی سال  2121را کسب می کنند و از  3نفر برگزیده در اختتامییه جشنواره که متعاقبا اعالم می
شود ،تقدیر می شوند.
 -14به همه شرکت کنندگان در آزمون گواهی حضور بین المللی اهدا می شود .این گواهی نامه قابلیت استعالم از
طریق سامانه بین المللی جشنواره را جهت ارائه و بهره برداری های بعدی دارد.

