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دوره نهم ۱۴۰۱ -
یادواره دانشمند مؤمن و جهادگر
شهید دکتر سعید کاظمی آشتیانی

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
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باسمه تعالی

مقدمه
هندسه یکی از حوزههای درخشش تمدن ایرانی -اسالمی است و در آثار علمی دانشمندان گذشته ما نیز نمودی آشکار دارد.
هندسه به عنوان یکی از شاخه های اصلی ریاضیات ،قدمتی باستانی دارد و حل مسائل هندسی به عنوان چالشی خالقیتبرانگیز
همواره درمیان ریاضیدانان و دوستداران ریاضیات از محبوبیت باالیی برخوردار بوده است.
در ایران نیز دانشمندان بزرگی همچون ابوریحان بیرونی و غیاثالدین جمشید کاشانی نقش مهمی در پیشرفت و گسترش
مرزهای هندسه در عصر خود داشتهاند .این پیشینه تاریخی سبب شده تا به امروز آموزش هندسه در ایران از اهمیت ویژهای
برخوردار باشد که کسب نتایج درخشان دانشآموزان کشورمان در مسابقات بینالمللی مانند المپیاد جهانی ریاضی ()IMO
گواهی بر این مدعاست .در نظام آموزشی کشورمان ،هندسه جایگاه ویژهای دارد .سنت آموزش هندسه همواره در بین معلمین
ریاضی دبیرستانی و فعاالن عرصه ریاضیات کشور ما وجود داشته و هندسه ایران را دارای سبک خاص خود کرده است ،همهی
این موارد ،مزیتی به موضوع هندسه میدهد و فرصتی فراهم میآورد که میتوان از آن ،در جهت شناسایی استعدادهای ریاضی
و هدایت تحصیلی آنها استفاده کرد.
در سال  ۱۳۹۳جمعی از معلمان و عالقهمندان این حوزه با هدف ترویج و عمومی کردن هندسه در سطح کشور و ایجاد بستری
مناسب برای ارتباط بین عالقهمندان در سرتاسر جهان ،اقدام به راهاندازی «المپیاد هندسه ایران ( »)IGOکردند.
« المپیاد هندسه ایران» یکی از معدود مسابقات دانشآموزی در سطح بینالمللی است که جمهوری اسالمی ایران مبدع و آغازگر
آن بوده است.
شایان ذکر است که امسال در متوسطه اول این رویداد عالوه بر آزمون ،اَشکال دیگری اعم از ارسال آثار ،پژوهش ،ارائه نیز دارد
که در قسمت فرآیندها توضیح داده خواهد شد.

اهداف
هدف از برگزاری این المپیاد به شرح زیر است:







شناسایی استعدادهای هندسه در کشور و ارائه مسیر علمی مناسب به آنها
ایجاد بستری برای ارتباط بین عالقهمندان به هندسه در کشور و سطح جهان
ایجاد فرصتی برای تبادل دانش و تجربیات معلمان هندسه برای ارتقای سطح آموزش دبیرستانی
عمومی کردن تفکر هندسی در بین اقشار مختلف اعم از دانشآموزان ،معلمین و دانشگاهیان
ارتقای هرچه بیشتر سطح کیفی هندسه در کشور
ایجاد فعالیتهایی در کنار المپیاد ریاضی به منظور ترویج ریاضیات

مخاطبین
این برنامه ویژه دوره اول و دوم متوسطه مدارس کل کشور (سمپاد و غیر سمپاد) است.

ارکان
کمیته راهبری

این کمیته متشکل از معاون استعدادیابی و توانمند سازی فراگیر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و رییس کمیته علمی المپیاد
ریاضی خواهد بود.
 وظایف
 )۱بررسی علمی سواالت پیشنهادی
 )2تصویب سواالت نهایی آزمون
 )۳آماده سازی دفترچه سواالت ،پاسخنامه و بارم بندی آزمون

دبیرخانه اجرایی
دبیرخانه اجرایی متشکل از رئیس اداره استعدادهای درخشان استان اصفهان(رییس دبیرخانه اجرایی) ،رییس اداره استعدادهای درخشان
استان خوزستان ،رییس اداره استعدادهای درخشان استان سیستان و بلوچستان ،نماینده کمیته علمی المپیاد ریاضی ،مدیردبیرستان
استعدادهای درخشان فرزانگان امین ۳اصفهان خواهد بود.
 وظایف
 )۱ابالغ شیوه نامه اجرایی به استانها
 )2صدور ابالغ اعضای دبیرخانه و عوامل اجرایی مدارس
 )۳اطالع رسانی برای ثبتنام دانشآموزان
 )4نظارت بر فعالیتهای اجرایی
 )5تهیه و طراحی پوستر و ارسال به مدارس
 )6بارگذاری محتواهای آموزشی ( متون ،جزوه ،کلیپ و )...که توسط کمیته راهبری تهیه و در اختیار قرار گرفته است.
 )7تهیه گزارشهای اجرایی و نظارتی جهت ارایه به ستاد
 )8تعیین مدارس سمپاد که به عنوان حوزه آزمون در نظر گرفته می شوند.
 )۹تعیین سی و دو ناظر استانی آزمون
 )۱0انتخاب و معرفی دبیران ریاضی یا هندسه برای راهنمایی پژوهشهای دانشآموزی
 پشتیبان
این دبیرخانه در نظر دارد برای پیگیری مستقیم و رفع سواالت احتمالی یک فرد پشتیبان معرفی کند .تا در صورت نیاز با
ارتباط مستقیم در اسرع وقت پیگیریهای الزم صورت پذیرد.
شماره تماس – 03132747033 :دبیرستان فرزانگان امین ( ۳ساعات تماس  8الی )۱2
شماره همراه 09133687885 :خانم شرافت (رابط دبیرخانه) (ساعات تماس  8الی )۱8

فرآیند اجرا برای متوسطهی اول
 )۱دانشآموزان بااایااد حااداک ر تااا تاااری  ۱40۱/7/۱7ثبااتنااام خود را از طریس سااااامااانااه ثبااتنااام بااه نشااااانی
 https://og.sampad.gov.irنهایی کنند.
 )2تعیین مدرسه و پایهی تحصیلی دانشآموز در سامانه الزامی است.
 )۳تمام دانشآموزان باید در آزمون حضوری مورخ  22مهر ماه شرکت کنند.
 )4هزینه ثبت نام هر دانشآموز یک صد و پنجاه هزارتومان است که باید به شماره حساب  4150164885003نزد بانک ملی
ایران یا به شماره کارت  6037997599235059به نام دبیر ستان فرزانگان امین  ۳ا صفهان واریز و ر سید پرداخت در

سامانه ثبت نام بارگذاری شود.
 )5پس از تأیید ثبتنام تو سط دبیرخانه کارت ورودی به جل سه آزمون صادر می شود .دانشآموز باید کارت ورود به جل سه را
دانلود و پرینت کرده و در روز آزمون همراه داشته باشد.
 )6دانشآموزان در هنگام ثبت نام می توانند یکی از موارد ذیل را نیز در سایت بارگذاری نمایند..
 ارسااال یک عکس ساالفی با یکی از اماکنِ بومی که به لحاظ طراحی و ظاهر ارزش هندسای دارند .در عکس ساالفی،
دانشآموز و بنا واضح و قابل رویت باشند.
 ارسااال یک فیلم حداک ر  ۳0ثانیه ای از یکی از اماکنِ بومی که به لحاظ طراحی و ظاهر ارزش هندساای دارند .دقت
کنید که خود دانشآموز نیز در لحظاتی از فیلم باید حضور داشته باشد.
 ارسال یک عکس دست سازه هندسهی فضایی که توسط دانشآموز ساخته شده و با آن تصویر سلفی بگیرند.
دقت کنید که از عکسهای ارسالی ارزشیابی به عمل خواهد آمد و به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد
 )7هر یک از شرکتکنندگان می توانند پژوه شی مرتبط با هند سه با انتخاب از بین عناوین پی شنهادی دبیرخانه انجام دهند.
عناوین و شیوه نامهی انجامِ آنها در سایت المپیاد هندسه تا تاری  25مهر منتشر خواهد شد .مهلت انجام و ارسال پژوهش
به مدت یک ماه از  ۳0مهر تا  ۳0آبان خواهد بود.
 )8برای هر پژوهش یک دبیر هندسه یا ریاضی مسؤولیت راهنمایی دانشآموز را خواهد داشت .دبیران توسط دبیرخانه کارسوق
انتخاب و معرفی میشوند.

فرآیند اجرا برای متوسطهی دوم
 )۱دانشآموزان بااایااد حااداک ر تااا تاااری  ۱40۱/7/۱7ثبااتنااام خود را از طریس سااااامااانااه ثبااتنااام بااه نشااااانی
 https://og.sampad.gov.irنهایی کنند.
 )2تعیین مدرسه و پایهی تحصیلی دانشآموز در سامانه الزامی است.
 )۳تمام دانشآموزان باید در آزمون حضوری مورخ  22مهر ماه شرکت کنند.
 )4هزینه ثبت نام هر دانشآموز یک صد و پنجاه هزارتومان است که باید به شماره حساب  4150164885003نزد بانک ملی
ایران یا به شماره کارت  6037997599235059به نام دبیر ستان فرزانگان امین  ۳ا صفهان واریز و ر سید پرداخت در
سامانه ثبت نام بارگذاری شود.
 )5پس از تأیید ثبتنام تو سط دبیرخانه کارت ورودی به جل سه آزمون صادر می شود .دانشآموز باید کارت ورود به جل سه را
دانلود و پرینت کرده و در روز آزمون همراه داشته باشد.

دستورالعمل اجرای آزمون
اقدامات پیش از آزمون
 )۱اقالم آزمون به این شرح ا ست :دفترچههای سوال ،پا س نامهها ،شمارة صندلی ،لی ست ح ضور و غیاب ،شیوهنامة اجرایی،
چرکنویسها ،پاکتهای اضطراری دفترچة سواالت (بینام) و پاس نامههای سفید.
 )2اسامی داوطلبان  ۳روز قبل از آزمون به حوزه تحویل داده می شود.
 )۳صندلی هر دانشآموز باید با کد داوطلبی مشخص باشد.
 )4فایل سواالت صبح روز قبل از آزمون جهت تک یر تحویل مسؤول حوزه می شود که باید همان روز تک یر شود.
 )5شرکتکنندگان باید نام ،نام خانوادگی و شماره داوطلبی خود را روی برگهها بنویسند.

موارد کلی
 )۱کیفیت پرینت سؤاالت بسیار حائز اهمیت است.
 )2فاصلهی بین صندلیها باید متناسب با شرائط امتحان باشد.
 )۳تعداد مراقبان باید متناسب با تعداد شرکتکنندگان باشد.
 )4حضور رئیس حوزة اجرا در تمام ساعات برگزاری آزمون در محل حوزة اجرا الزامی است.
 )5در حوزههای مختلط ترتیبی اتخاذ شود ،تا ف ضای فیزیکی آزمون پ سران و دختران از هم مجزا با شد .در غیر این صورت با
رعایت سایر مقررات پسران در ردیفهای جلو و دختران در ردیفهای عقب قرار گیرند.
 )6هنگام ورود به جلسااة آزمون ،همراه داشااتن هرگونه وسااایل غیر مجاز (زیر) ممنوع اساات .ضاامنا رعایت دقیس سااایر نکات
ضروری است:


کتاب ،جزوه ،یادداشاات و هر نوع وسااایل الکترونیکی مانند :تلفن همراه (موبایل) ،تبلت ،ساااعت هوشاامند ،دسااتبند
الکترونیکی ،لپتاپ و ...



همراه داشتن ماشین حساب مجاز نیست.



به همراه داشتن وسایل غیرمجاز حتی اگر خاموش باشد یا از آن استفاده نشود ،تخلف محسوب میشود.



قبل از ورود داوطلبان به داخل حوزه ،ممنوعیت ا ستفاده از و سایل غیرمجاز ،از طریس سی ستم صوتی اعالم و تذکر
داده شود.



اطالعیة (ممنوعیت به همراه دا شتن موبایل و سایر و سایل غیرمجاز) در چند نقطه از محل برگزاری (حیاط ،ورودی
سالن و )...در معرض دید داوطلبان نصب شود.



یک نفر از عوامل اجرایی برای جمع آوری موبایل و سایر وسایل در خارج از محل برگزاری آزمون ،تعیین تا نسبت به
دریافت و نگهداری آنها اقدام نماید.



الزم است شرکتکنندگان وسایل غیر مجاز را ،قبل از ورود به سالن محل برگزاری آزمون ،به مسئول مربوطه تحویل
دهند.

 )7دانشآموزان می توانند خط کش ،پرگار یا نقاله همراه داشته باشند.
 )8برای دانشآموزان چپ دست صندلی مخصوص در نظر گرفته شود.
 )۹به همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و کارت ملی (یا کارت شناسایی) الزامی است.
 )۱0برای دریافت پیامهای ضروری ،تلفن ثابت حوزه فعال با شد و یک نفر از عوامل اجرایی دائما در کنار تلفن ،ا ستقرار دا شته
باشد.
 )۱۱آزمون با تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید شروع شود.
 )۱2تا یک ساعت پس از شروع آزمون هیچ شرکتکنندهای حسّ خروج از جلسه را ندارد.
 )۱۳دانشآموزان هنگام خروج از حوزة امتحانی ،حس ندارند هیچ یک از اقالم آزمون(به جز شااامارة صاااندلی) را با خود ببرند.
تمامی اقالم نظیر :پاس نامه ،دفترچة سواالت(تستی و تشریحی) ،کارت ورود به جلسه و ...را باید تحویل دهند.
 )۱4دقت شود که سؤاالت مربوط به هر سطح به داوطلبان همان سطح داده شود.
 )۱5شرکتکنندگان با ذکر صلوات دفترچه را از کنار صندلی برداشته و آزمون را شروع کنند.
 )۱6تذکر داده شود پاس هر سوال تشریحی را در محل تعیین شدة همان سوال بنویسند .چنانچه همه یا بخشی از پاس یک
سوال در محل پاس سوال دیگری یا خارج از کادر تعیین شده ،نوشته شود به آن نمرهای تعلس نمیگیرد.

اقدامات حین برگزاری آزمون
 )۱آزمون رأس ساعت  ۹شروع می شود ،آزمون سطح مقدماتی تا ساعت  ۱۳و سطوح متوسط و پیشرفته تا ساعت  ۱۳:۳0ادامه

خواهند داشت.
 )2دانشآموزان نیم ساعت قبل از شروع آزمون باید در محل حضور داشته باشند.
 )۳حداک ر تاخیر مجاز ورود به جلسه ۱5 ،دقیقه می باشد.
 )4سؤاالت به گونهای طراحی شدهاند که هنگام برگزاری آزمون به توضیح مراقبان نیازی نیست.
 ۱5 )5دقیقه پس از شروع آزمون تمامی پاس نامهها /دفترچههای سوال(تستی ،تشریحی) غایبین ،جمعآوری شود.
 )6چنانچه دانش آموزان در حین برگزاری آزمون نیاز به استفاده از سرویس بهداشتی داشته باشند به صورت انفرادی و به همراه
فرد تعیین شده (در مسیر رفت و برگشت) به سرویس بهداشتی هدایت شوند.
 )7از فر ستادن دانش آموزان به صورت دو به دو و یا چند نفر با هم ،به سرویس بهدا شتی خودداری شود .فرد تعیین شده دقّت
نماید که داوطلب در این مسیر هیچگونه ارتباط کالمی و ...با افراد دیگر و یا دسترسی به وسایل شخصی خود که در خارج
از سالن است ،نداشته باشد.

اقدامات پس از برگزاری آزمون
 )۱در پایان آزمون کنترل الزم از جهت تعداد ،کامل بودن اوراق دفترچههای سااوال و آمار پاساا نامههای حاضاارین و غایبین
انجام و سپس به دانشآموزان اجازه خروج داده شود.
 )2پاس نامهها ودفترچههای سوال حاضرین که به ترتیب شمارة صندلی (شمارة کمتر در باال قرار گیرد) مرتّب شدهاند ،کنترل
شده و به تفکیک :پاس نامهها ،دفترچة سوال و لیست حضور و غیاب دانشآموزان در یک پاکت ،قرار داده شود و با امضای
مسؤول آزمون به ستاد سمپاد در تهران ارسال شود.

اختتامیه
 )۱کارگاهها و ساااخنرانیهایی برای معلمان و شااارکتکنندگان در روز اختتامیه برگزار خواهد شاااد .ضااامنار فرآیند دعوت از
شرکتکنندگان اختتامیه و مکانِ برگزاری آن با همکاری سازمان ملی پرورش ا ستعدادهای درخ شان و المپیاد هند سه در
سایت اعالم خواهد شد
 )2دانشآموزانی که الاقل در یکی از برنامهها ی اعالم شده حائز رتبه می شوند به شرکت در اختتامیه دعوت می شوند.
 )۳دبیرانی که دعوت می شوند همان دبیرانی ه ستند که به نحوی به برگزاری المپیاد هند سه کمک کرده اند ،اعم از طراحان
سؤال ،راهنمایان پروژهها ،طراحان شیوهها و پروژهها ،مراقبین آزمون ،مصححان و ...
 )4غیر از موارد باال ،اگر ک سانی مایل به شرکت در اختتامیه ه ستند در سایت تمایل خود را اعالم می کنند و در صورت وجود
ظرفیت از ایشان نیز دعوت به عمل خواهد آمد.
 )5بدیهی است که دبیران برجسته و اثرگذار هندسه و کسانی که در زمینه آموزش هندسه نوآوری داشتهاند نیز در اولویتهای
دعوت به شرکت در اختتامیه هستند که لیست اسامی این افراد توسط سمپاد و المپیاد هندسه تهیه می شود.

مزایا و مشوقها
به تمامی شرکتکنندگان در قسمتهای مختلف گواهیِ شرکت به صورت مجازی (ارسال تصویر گواهی به پست الکترونیکِ افراد) داده
خواهد شد و به برگزیدگان گواهیِ مدال و خط کشِ طراحی شده توسط المپیاد هندسه (طال ،نقره و برنز) به صورت حضوری اهدا می شود.
عالوه بر آن به برگزیدگانِ در بخشهای ارسال تصویر و فیلمِ اماکنِ بومی ،ارسال تصویرِ کاردستی ،ارسال آثار پژوهشی و ارائههای روز
اختتامیه نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

جوایز این مسابقه به لحاظ مادی ارزش باالیی ندارند و آنچه اهمیت دارید بعد علمی و ارتباطات انسانی این رویداد است و جوایز صرفار
جنبه نمادین دارند و تالش میشود آنها هم با نگاه علمی و فرهنگی انتخاب شوند.
در ضمن به دبیران و مدعوین غیر دانشآ موز که به اختتامیه دعوت می شوند نیز به رسم یادبود هدایایی داده خواهد شد.

زمانبندیِ کارسوق
 )۱ثبت نام ۱7 :مهر
 )2ارسال تصاویر و فیلمهای اماکن و تصویر کاردستیها ۱7 :مهر (موقع ثبت نام در سایت بارگذاری شود)
 )۳آماده سازی فایل سؤاالت 20 :مهر
 )4برگزاری آزمون 22 :مهر
 )5جمع آوری و ارسال سؤاالت به تهران جهت تصحیح 2۳ :مهر
 )6بارگذاری عناوین پژوهشها و شیوه نامه انجام آنها در سایت 25 :مهر
 )7ثبت نام دانشآموزان و دبیرانِ عالقمند در پروژهها ۳0 :مهر
 )8تصحیح برگهها و اعالم نتایج اولیه ۱0 :آبان
 )۹بررسی اعتراضات و اعالم نتایج نهایی 20 :آبان
 )۱0ارسال پژوهشها ۳0 :آبان
 )۱۱برگزاری اختتامیه ۱0 :آذر

