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 باسمه تعالی

  مقدمه
اسالمی است و در آثار علمی دانشمندان گذشته ما نیز نمودی آشکار دارد.  -های درخشش تمدن ایرانیحوزههندسه یکی از 

برانگیز های اصلی ریاضیات، قدمتی باستانی دارد و حل مسائل هندسی به عنوان چالشی خالقیتهندسه به عنوان یکی از شاخه

 است. محبوبیت باالیی برخوردار بودهداران ریاضیات از دانان و دوستهمواره درمیان ریاضی

 گسترش و پیشرفت در مهمی نقش کاشانی جمشید الدینغیاث و بیرونی ابوریحان همچون بزرگی دانشمندان نیز ایران در   

ای ت ویژهاهمی از ایران در هندسه آموزش امروز به تا شده سبب تاریخی پیشینه این. اندداشته خود عصر در هندسه مرزهای

( IMOالمللی مانند المپیاد جهانی ریاضی )آموزان کشورمان در مسابقات بینبرخوردار باشد که کسب نتایج درخشان دانش

ای دارد. سنت آموزش هندسه همواره در بین معلمین گواهی بر این مدعاست. در نظام آموزشی کشورمان، هندسه جایگاه ویژه

ی کشور ما وجود داشته و هندسه ایران را دارای سبک خاص خود کرده است، همهریاضی دبیرستانی و فعاالن عرصه ریاضیات 

توان از آن، در جهت شناسایی استعدادهای ریاضی آورد که میدهد و فرصتی فراهم میاین موارد، مزیتی به موضوع هندسه می

 ها استفاده کرد.و هدایت تحصیلی آن

ان این حوزه با هدف ترویج و عمومی کردن هندسه در سطح کشور و ایجاد بستری مندجمعی از معلمان و عالقه ۱۳۹۳ سال در   

 کردند. (« IGOالمپیاد هندسه ایران )»اندازی مندان در سرتاسر جهان، اقدام به راهمناسب برای ارتباط بین عالقه

جمهوری اسالمی ایران مبدع و آغازگر المللی است که آموزی در سطح بینیکی از معدود مسابقات دانش« المپیاد هندسه ایران» 

 آن بوده است.

د دارنیز  اعم از ارسال آثار، پژوهش، ارائه شایان ذکر است که امسال در متوسطه اول این رویداد عالوه بر آزمون، اَشکال دیگری

 که در قسمت فرآیندها توضیح داده خواهد شد.

 اهداف

 به شرح زیر است: المپیادهدف از برگزاری این 

 شناسایی استعدادهای هندسه در کشور و ارائه مسیر علمی مناسب به آنها 

 مندان به هندسه در کشور و سطح جهانایجاد بستری برای ارتباط بین عالقه 

 ایجاد فرصتی برای تبادل دانش و تجربیات معلمان هندسه برای ارتقای سطح آموزش دبیرستانی 

 آموزان، معلمین و دانشگاهیاناعم از دانش عمومی کردن تفکر هندسی در بین اقشار مختلف 

 ارتقای هرچه بیشتر سطح کیفی هندسه در کشور 

 هایی در کنار المپیاد ریاضی به منظور ترویج ریاضیاتایجاد فعالیت 

 مخاطبین

 است. (سمپاد و غیر سمپادکل کشور ) م متوسطه مدارسدوره اول و دو این برنامه ویژه

 ارکان

 راهبریکمیته 



 

رییس کمیته علمی المپیاد سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و  معاون استعدادیابی و توانمند سازی فراگیراین کمیته متشکل از 

 خواهد بود. ریاضی

 وظایف 

 بررسی علمی سواالت پیشنهادی (۱

 تصویب سواالت نهایی آزمون (2

 آماده سازی دفترچه سواالت، پاسخنامه و بارم بندی آزمون (۳

 اجرایی دبیرخانه

رییس اداره استعدادهای درخشان  ،)رییس دبیرخانه اجرایی(اصفهاندرخشان استان  یاداره استعدادها سیرئدبیرخانه اجرایی  متشکل از 

ردبیرستان مدی ،کمیته علمی المپیاد ریاضی نماینده ،سیستان و بلوچستانرییس اداره استعدادهای درخشان استان  استان خوزستان،

 خواهد بود.اصفهان  ۳درخشان فرزانگان امیناستعدادهای 

 وظایف 

 ها به استان شیوه نامه اجراییابالغ  (۱

 مدارس ییو عوامل اجرا رخانهیدب یصدور ابالغ اعضا (2

 آموزان نام دانشتثب یبرا یاطالع رسان (۳

 های اجرایی نظارت بر فعالیت (4

 و ارسال به مدارس تهیه و طراحی پوستر (5

 ی تهیه و در اختیار قرار گرفته است.کلیپ و...( که توسط کمیته راهبر ) متون، جزوه،بارگذاری محتواهای آموزشی  (6

 ستادی اجرایی و نظارتی جهت ارایه به هاتهیه گزارش (7

 تعیین مدارس سمپاد که به عنوان حوزه آزمون در نظر گرفته می شوند. (8

 تعیین سی و دو ناظر استانی آزمون  (۹

 آموزیهای دانشهندسه برای راهنمایی پژوهشانتخاب و معرفی دبیران ریاضی یا  (۱0

 پشتیبان 

این دبیرخانه در نظر دارد برای پیگیری مستقیم و رفع سواالت احتمالی یک فرد پشتیبان معرفی کند. تا در صورت نیاز با 

 .ی الزم صورت پذیردهاارتباط مستقیم در اسرع وقت پیگیری

 (۱2الی  8)ساعات تماس  ۳فرزانگان امین دبیرستان  – 03132747033شماره تماس:  

 (۱8الی  8)ساعات تماس   )رابط دبیرخانه(  خانم شرافت 09133687885شماره همراه:   

 اول یبرای متوسطه فرآیند اجرا
نااام بااه نشااااانی نااام خود را از طریس سااااامااانااه ثبااتثباات ۱7/7/۱40۱حااداک ر تااا تاااری   بااایاادآموزان دانش (۱

https://og.sampad.gov.ir .نهایی کنند 

 سامانه الزامی است.در آموز تحصیلی دانشی پایهمدرسه و تعیین  (2

 مهر ماه شرکت کنند. 22موزان باید در آزمون حضوری مورخ آشتمام دان (۳

نزد بانک ملی  4150164885003 حساب شماره به که باید  استتومان صد و پنجاه هزار یک آموزهزینه ثبت نام هر دانش (4

شماره کارت ایران ستان ه ب  6037997599235059 یا به  صفهان ۳فرزانگان امین نام دبیر سید پرداخت در  ا واریز و ر

https://og.sampad.gov.ir/


 

 سامانه ثبت نام بارگذاری شود.

صادر میپس از تأیید ثبت (5 سه آزمون  سط دبیرخانه کارت ورودی به جل سه را شود. دانشنام تو آموز باید کارت ورود به جل

 و در روز آزمون همراه داشته باشد. کردهدانلود و پرینت 

 .در سایت بارگذاری نمایند. نیز یکی از موارد ذیل را می توانند در هنگام ثبت نام موزانآشدان (6

  عکس ساالفی در ی دارند.ظ طراحی و ظاهر ارزش هندساایکی از اماکنِ بومی که به لحاارسااال یک عکس ساالفی با، 

 قابل رویت باشند.و و بنا واضح  موزآشدان

 دقت از یکی از اماکنِ بومی که به لحاظ طراحی و ظاهر ارزش هندساای دارند.  ثانیه ای ۳0حداک ر  ارسااال یک فیلم

 موز نیز در لحظاتی از فیلم باید حضور داشته باشد.آشکنید که خود دان

  و با آن تصویر سلفی بگیرند. شدهساخته  موزآشکه توسط دان فضایی یهندسهدست سازه عکس  یکارسال  

  به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد یابی به عمل خواهد آمد وهای ارسالی ارزشدقت کنید که از عکس

شرکتیک هر  (7 شد نمی توان کنندگاناز  سه یپژوه شنهادی دبیرخانه مرتبط با هند . دنانجام ده با انتخاب از بین عناوین پی

 مهلت انجام و ارسال پژوهش شد. منتشر خواهد مهر 25تا تاری   در سایت المپیاد هندسه انجامِ آنهای عناوین و شیوه نامه

 آبان خواهد بود. ۳0مهر تا  ۳0از  به مدت یک ماه

توسط دبیرخانه کارسوق  آموز را خواهد داشت. دبیرانبرای هر پژوهش یک دبیر هندسه یا ریاضی مسؤولیت راهنمایی دانش (8

 شوند.انتخاب و معرفی می

 دوم یبرای متوسطه فرآیند اجرا
نااام بااه نشااااانی نااام خود را از طریس سااااامااانااه ثبااتثباات ۱7/7/۱40۱حااداک ر تااا تاااری   بااایاادآموزان دانش (۱

https://og.sampad.gov.ir .نهایی کنند 

 سامانه الزامی است.در آموز تحصیلی دانشی و پایهمدرسه تعیین  (2

 مهر ماه شرکت کنند. 22موزان باید در آزمون حضوری مورخ آشتمام دان (۳

نزد بانک ملی  4150164885003حساب  شماره آموز یک صد و پنجاه هزارتومان است که باید به هزینه ثبت نام هر دانش (4

شماره کارت  ستان فرزانگان امین ه ب  6037997599235059ایران یا به  سید پرداخت در  ۳نام دبیر صفهان واریز و ر ا

 سامانه ثبت نام بارگذاری شود.

صادر میپس از تأیید ثبت (5 سه آزمون  سط دبیرخانه کارت ورودی به جل سه را شود. دانشنام تو آموز باید کارت ورود به جل

 دانلود و پرینت کرده و در روز آزمون همراه داشته باشد.

 اجرای آزمون تورالعملدس

 اقدامات پیش از آزمون
ست: دفترچه نیاقالم آزمون به ا (۱ س  یهاشرح ا صندلنامهسوال، پا شمارة  ضور و غ ستیل ،یها،   ،ییاجرا نامةوهیش اب،یح

 های سفید.نامهنام( و پاس های اضطراری دفترچة سواالت )بیپاکت ها،سینوچرک

 آزمون به حوزه تحویل داده می شود.روز قبل از  ۳اسامی داوطلبان  (2

 موز باید با کد داوطلبی مشخص باشد.آشصندلی هر دان (۳

 فایل سواالت صبح روز قبل از آزمون جهت تک یر تحویل مسؤول حوزه می شود که باید همان روز تک یر شود. (4

 بنویسند. هاباید نام، نام خانوادگی و شماره داوطلبی خود را روی برگه کنندگانشرکت (5

https://og.sampad.gov.ir/


 

 موارد کلی
 کیفیت پرینت سؤاالت بسیار حائز اهمیت است. (۱

 باید متناسب با شرائط امتحان باشد. هابین صندلی یفاصله (2

 باشد. کنندگانشرکتتعداد مراقبان باید متناسب با تعداد  (۳

 .در تمام ساعات برگزاری آزمون در محل حوزة اجرا الزامی است حضور رئیس حوزة اجرا (4

شد. در غیر اینهای مختلط در حوزه (5 سران و دختران از هم مجزا با ضای فیزیکی آزمون پ شود، تا ف صورت با ترتیبی اتخاذ 

 های عقب قرار گیرند.های جلو و دختران در ردیفرعایت سایر مقررات پسران در ردیف

قیس سااایر نکات هنگام ورود به جلسااة آزمون، همراه داشااتن هرگونه وسااایل غیر مجاز )زیر( ممنوع اساات. ضاامنا رعایت د (6

 ضروری است:

  ،موبایل(، تبلت، ساااعت هوشاامند، دسااتبند  مانند: تلفن همراه یکیالکترون لیو هر نوع وسااا ادداشااتیکتاب، جزوه(

 تاپ و ...الکترونیکی، لپ

  مجاز نیست.همراه داشتن ماشین حساب 

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

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

 داده شود. 

  سایل غیرمجاز( در چند نقطه از محل برگزاری )حیاط، ورودی سایر و شتن موبایل و  اطالعیة )ممنوعیت به همراه دا

 اوطلبان نصب شود.سالن و...( در معرض دید د

 در خارج از محل برگزاری آزمون، تعیین تا نسبت به  لیوسا رییک نفر از عوامل اجرایی برای جمع آوری موبایل و سا

 ها اقدام نماید.دریافت و نگهداری آن

 لیمجاز را، قبل از ورود به سالن محل برگزاری آزمون، به مسئول مربوطه تحو ریغ لیکنندگان وساالزم است شرکت 

 دهند.

 موزان می توانند خط کش، پرگار یا نقاله همراه داشته باشند.آشدان (7

 آموزان چپ دست صندلی مخصوص در نظر گرفته شود.برای دانش (8

 است. ی( الزامییکارت شناسا ای) یکارت ورود به جلسه و کارت مل نتیبه همراه داشتن پر (۹

ضروری، تلفن ثابت حوزه فعال برای دریافت پیام (۱0 شته های  ستقرار دا شد و یک نفر از عوامل اجرایی دائما در کنار تلفن، ا با

 باشد.

 د.آیاتی از کالم اهلل مجید شروع شوآزمون با تالوت  (۱۱

 ای حسّ خروج از جلسه را ندارد.کنندهتا یک ساعت پس از شروع آزمون هیچ شرکت (۱2

م آزمون)به جز شااامارة صاااندلی( را با خود ببرند. امتحانی، حس ندارند هیچ یک از اقال ةآموزان هنگام خروج از حوزدانش (۱۳

 ، دفترچة سواالت)تستی و تشریحی(، کارت ورود به جلسه و... را باید تحویل دهند.نامهتمامی اقالم نظیر: پاس 

 دقت شود که سؤاالت مربوط به هر سطح به داوطلبان همان سطح داده شود. (۱4

 صندلی برداشته و آزمون را شروع کنند.کنندگان با ذکر صلوات دفترچه را از کنار شرکت (۱5

چه همه یا بخشی از پاس  یک همان سوال بنویسند. چنان ةتذکر داده شود پاس  هر سوال تشریحی را در محل تعیین شد (۱6

 گیرد.ای تعلس نمیسوال در محل پاس  سوال دیگری یا خارج از کادر تعیین شده، نوشته شود به آن نمره

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



 

 خواهند داشت.

 موزان نیم ساعت قبل از شروع آزمون باید در محل حضور داشته باشند.آشدان (2

 دقیقه می باشد. ۱5حداک ر تاخیر مجاز ورود به جلسه،  (۳

 نیست. یازیمراقبان ن حیآزمون به توض یاند که هنگام برگزارشده یطراح یاسؤاالت به گونه (4

 .شود آوریهای سوال)تستی، تشریحی( غایبین، جمعها/ دفترچهنامهدقیقه پس از شروع آزمون تمامی پاس  ۱5 (5

آموزان در حین برگزاری آزمون نیاز به استفاده از سرویس بهداشتی داشته باشند به صورت انفرادی و به همراه چنانچه دانش (6

 فرد تعیین شده )در مسیر رفت و برگشت( به سرویس بهداشتی هدایت شوند. 

ستادن دانش (7 شتی خاز فر سرویس بهدا صورت دو به دو و یا چند نفر با هم، به  شود. فرد تعیینآموزان به  شده دقّت ودداری 

گونه ارتباط کالمی و... با افراد دیگر و یا دسترسی به وسایل شخصی خود که در خارج نماید که داوطلب در این مسیر هیچ

 از سالن است، نداشته باشد.

 اقدامات پس از برگزاری آزمون
حاضاارین و غایبین  هاینامههای سااوال و آمار پاساا دفترچهکنترل الزم از جهت تعداد، کامل بودن اوراق در پایان آزمون  (۱

 آموزان اجازه خروج داده شود.به دانشو سپس انجام 

اند، کنترل )شمارة کمتر در باال قرار گیرد( مرتّب شده های سوال حاضرین که به ترتیب شمارة صندلیها ودفترچهنامهپاس  (2

و با امضای  شود پاکت، قرار داده در یک آموزانلیست حضور و غیاب دانش و ها، دفترچة سوالنامهشده و به تفکیک: پاس 

 به ستاد سمپاد در تهران ارسال شود. مسؤول آزمون

 اختتامیه
ضااامنار فرآیند دعوت از  برگزار خواهد شاااد. در روز اختتامیه کنندگانشااارکتبرای معلمان و  ییهاو ساااخنرانی هاکارگاه (۱

س کنندگانشرکت ستعدادهای درخشاناختتامیه و مکانِ برگزاری آن با همکاری  در و المپیاد هندسه  ازمان ملی پرورش ا

 سایت اعالم خواهد شد

 ی اعالم شده حائز رتبه می شوند به شرکت در اختتامیه دعوت می شوند.هاموزانی که الاقل در یکی از برنامهآشدان (2

شوند همان دبیرانی ه (۳ سه کمک کرده اند، اعم از طراحان دبیرانی که دعوت می  ستند که به نحوی به برگزاری المپیاد هند

 ، مراقبین آزمون، مصححان و ...هاو پروژه ها، طراحان شیوههاسؤال، راهنمایان پروژه

صورت  (4 سایت تمایل خود را اعالم می کنند و در  ستند در  شرکت در اختتامیه ه سانی مایل به  وجود غیر از موارد باال، اگر ک

 ظرفیت از ایشان نیز دعوت به عمل خواهد آمد.

ی هانیز در اولویت اندداشته یآموزش هندسه نوآور نهیکه در زم یبرجسته و اثرگذار هندسه و کسان رانیدببدیهی است که  (5

 دعوت به شرکت در اختتامیه هستند که لیست اسامی این افراد توسط سمپاد و المپیاد هندسه تهیه می شود.

 هامزایا و مشوق
افراد( داده  کِیبه پست الکترون یگواه ری)ارسال تصو یشرکت به صورت مجاز یِگواه مختلف یهادر قسمت کنندگانشرکت یبه تمام

شود.  یاهدا م یبه صورت حضورو خط کشِ طراحی شده توسط المپیاد هندسه )طال، نقره و برنز( مدال  یِگواه دگانیخواهد شد و به برگز

روز  یهاو ارائه یارسال آثار پژوهش ،یکاردست رِیارسال تصو ،یاماکنِ بوم و فیلمِ ریارسال تصو یهادر بخش دگانِیعالوه بر آن به برگز

 اهدا خواهد شد. یزیجوا زین هیاختتام



 

صرفار  زیاست و جوا دادیرو نیا یو ارتباطات انسان یبعد علم دیدار تیچه اهمندارند و آن ییارزش باال یمسابقه به لحاظ ماد نیا زیجوا

 انتخاب شوند. یو فرهنگ یها هم با نگاه علمآن شودیدارند و تالش م نیجنبه نماد

 موز که به اختتامیه دعوت می شوند نیز به رسم یادبود هدایایی داده خواهد شد.آشدر ضمن به دبیران و مدعوین غیر دان

 کارسوقبندیِ زمان
 مهر ۱7ثبت نام:  (۱

 )موقع ثبت نام در سایت بارگذاری شود( مهر ۱7: هاکاردستیتصویر و  ی اماکنهاارسال تصاویر و فیلم (2

 مهر 20ماده سازی فایل سؤاالت: آ (۳

 مهر 22برگزاری آزمون:  (4

 مهر 2۳جمع آوری و ارسال سؤاالت به تهران جهت تصحیح:  (5

 مهر 25و شیوه نامه انجام آنها در سایت:  هاپژوهش عناوین بارگذاری (6

 مهر ۳0: هاموزان و دبیرانِ عالقمند در پروژهآشثبت نام دان (7

 آبان ۱0و اعالم نتایج اولیه:  هاتصحیح برگه (8

 آبان 20بررسی اعتراضات و اعالم نتایج نهایی:  (۹

 آبان ۳0: هاارسال پژوهش (۱0

 آذر ۱0برگزاری اختتامیه:  (۱۱


