
ص شده است. افرادی که در المپیادهای علمی دانش آموزی هر ساله  مشخ اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزینحوه 

در رشته های ادبیات، ریاضی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، کامپیوتر، نجوم ، سلول های بنیادی و پزشکی و جغرافیا  

د نصاب  شرکت می کنند، می توانند در صورت عدم رضایت از نتایج به آن اعتراض کنند. افرادی که در مرحله اول ح

برای ثبت اعتراض به المپیاد دانش آموزی نیاز است به   .نمره را می گیرند، می توانند در مراحل بعدی وارد شوند

 .سامانه ثبت نام المپیادهای علمی دانش آموزی مراجعه کرده و اعتراض خود را اعالم نماید

شد. پس از ثبت درخواست، به اعتراض ها  می با oly.medu.ir سامانه اعالم شده برای ثبت اعتراض ها در سامانه

رسیدگی شده و دوباره نتایج از طریق همین سامانه اعالم خواهد شد. در حال حاضر زمان اعتراض به المپیاد در مرحله  

اول، اردیبهشت ماه تعیین شده است اما برای مرحله دوم هنوز مشخص نیست و در تیرماه جزییات آن اعالم می شود.  

اه ما باشید تا سایر نکات مهم در رابطه با این موضوع و یا نحوه ثبت اعتراض به المپیاد دانش آموزی را  در ادامه همر

 .بررسی کنیم

  

  

 : اطالعیه

می   1400چنانچه دانش آموزان قصد اعتراض به نتایج المپیادهای علمی دانش آموزی را داشته باشند، در اردیبشهت ماه 

 .نجام رسانندتوانند اقدامات الزم را به ا

  

  

 دلیل اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموز 

 مدارسرشد علمی ناشی از شرکت در المپیادهای علمی، باعث شده است تا هر ساله دانش آموزان مستعد بسیاری در 

برای برگزیدگان و پذیرفته شدگان این   مختلف به این سمت و سو کشیده شوند. از سوی دیگر، مزایای تحصیلی که

 .آزمون ها در نظر گرفته شده است، باعث می شود تا متقاضیان برای کسب رتبه همه تالش خود را انجام دهند

در این بین، ممکن است از میان شرکت کنندگان، افرادی باشند که پس از اعالم نتایج جزء پذیرفته شدگان نبوده و  

رنامه خود باشند. هر چند که به طور معمول مسئولین و عوامل اجرایی در تصحیح برگه های خواهان بررسی مجدد کا

امتحان و اعالم نمرات نظارت دقیقی دارند، اما با این وجود، شرایطی را فراهم آورده اند تا دانش آموزان براحتی 

 .کنندبتوانند برای ثبت اعتراض به المپیاد دانش آموزی به صورت غیر حضوری اقدام 

در چنین مواقعی پس از اینکه فرد اعتراض خود را به ثبت می رساند، مسئولین مربوطه یک بار دیگر با دقت باال  

سواالت را چک کرده و در صورتی که اشتباهی رخ داده باشه آن را اصالح و در نمره و رتبه فرد تاثیر داده می شود. 

دنبال این قضیه در میزان ظرفیت ها نیز تغییراتی ایجاد شود که در   البته در مواردی این امکان هم وجود دارد که به

 .ادامه برخی از قوانین مرتبط را ذکر خواهیم کرد

  

  

 بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید  اعالم نتایج المپیاد دانش آموزیبرای آگاهی از نحوه دریافت و زمان 

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%85%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/


 زمان اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزی

کشور، ثبت اعتراض به المپیاد دانش آموزی تنها در بازه  طبق دستورالعمل برگزاری المپیادهای علمی دانش آموزی 

زمانی خاصی امکانپذیر است. همانطور که می دانید المپیادهای علمی دانش آموزی در طی سه مرحله اول، دوم، و  

 .دوره آموزشی تابستانی برگزار می شود

کارنامه خود و داشتن هر گونه اعتراض، آن را از  بر این اساس شرکت کنندگان هر مرحله می توانند پس از دریافت 

ارسال نمایند. گفتنی است که این افراد به هیچ وجه نمی توانند به روش های دیگر از قبیل  oly.medu.ir طریق سامانه

  .مراجعه حضوری، ایمیل و ... درخواست بررسی مجدد دهند

کامپیوتر، سلول های بنیادی و پزشکی  ادبیات، شیمی، زیست شناسی، همچنین، تمامی گروه های شرکت کننده اعم از

مجاز به ارسال اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزی خود می باشند. در جدول زیر زمان   جغرافیا و ،فیزیک، نجوم

ذکر گردیده است. به دلیل  1400-1399بندی برگزاری، اعالم نتایج و ثبت اعتراضات آزمون المپیاد سال تحصیلی 

را  د تغییرات و قطعی نشدن تاریخ های مربوطه، می توانید زمان دقیق اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزی ایجا

 .مشاوران ایران تحصیل دریافت کنید

  

 اعالم نتایج اعتراضات  تاریخ اعالم نتایج تاریخ شروع آزمون  مرحله 

 اردیبهشت  1 اسفند 15 مرحله اول 
از اواخر اسفند تا اواخر  

 ین فرورد

 اواسط مرداد  اواخر تیر 1400اردیبهشت  مرحله دوم 

 اوایل مهر اواخر مهر اواسط شهریور  دوره آموزشی تابستان 

 دهه ی دوم اسفند  دهه ی دوم اسفند  اواسط آذر ماه دوره آموزشی طالی کشور 

  

  

  

 بر روی لینک کلیک کنید  برنامه ریزی کنیم؟ چگونه برای تیزهوشان  برای اطالع از اینکه

  

  

 :اطالعیه

نتایج بررسی درخواست تجدید نظر و رسیدگی مجدد به نتیجه اعالم شدة داوطلبان آزمون مرحله اول المپیادهای علمی  

 باشد. قابل مشاهده می www.oly.medu.irفروردین در سامانه  28، از تاریخ 1400-1401کشور در سال تحصیلی 

  

  

  نحوه ثبت اعتراض به المپیاد

https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/


کارنامه المپیاد دانش آموزی بسیار ساده می باشد و تنها با طی کردن چند مرحله می توان آن را انجام  درخواست بازبینی  

 :داد. این گام ها عبارتند از

در موتور   https://oly.medu.ir/portal/olympiad.php در ابتدا نیاز است با وارد کردن آدرس سامانه ثبت نام

 .جستجوگر سامانه را ببینید

  

  

 

  

  

 .پس از وارد کردن کد ملی و رمز همگام، می توانید به سامانه وارد شوید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/04/ثبت-اعتراض-به-المپیاد-دانش-آموزی.jpg


 

  

  

سپس باید برای بارگذاری فرم درخواست رسیدگی و تجدید نظر نتایج المپیادهای علمی دانش آموزی اقدام کرده و به 

 .تکمیل موارد خواسته شده بپردازید

  

 .بزنیددرنهایت باید دکمه ثبت و تایید را 

  

دوره تابستانی، مشخص شود که  توجه داشته باشید در صورتی که در نتیجه اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزی 

کارنامه نیازی به تغییر ندارد و درست می باشد، فرد نمی تواند در المپیاد بین المللی شرکت کرده و باید خود را مدرسه 

 .محل تحصیل معرفی شوند

  

  

 بر روی لینک کلیک کنید  ون تیزهوشان و نمونه دولتینتایج اعتراض به آزم ع ازبرای اطال

  

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/04/نحوه-ثبت-اعتراض-به-المپیاد-دانش-آموزی.jpg


 مشاوره موفقیت در نتایج المپیاد دانش آموزی 

نام المپیاد به خودی خود الهام بخش یک رقابت سنگین توام با محتوای علمی باال است. در کشور ما با وجود تنوع رشته 

زیست شناسی، نجوم و اخترفیزیک، سلول های بنیادی  های متعددی همچون ریاضی، ادبی ، فیزیک، شیمی، کامپیوتر، 

و پزشکی بازساختی، جغرافیا، اقتصاد و مدیریت، تفکر و کار آفرینی، علوم فناوری نانو، علوم زمین، پژوهشی شانس  

 .باالیی برای حضور دانش آموز در این صحنه وجود دارد

موزی ناشی از نمرات پایین و احتمال باالی رد شدن است.  متاسفانه در برخی از موارد اعتراض به نتایج المپیاد دانش آ

اگر شرکت کنندگان در دوران مطالعه با ترفندهای مطالعه و پاسخه دادن به سواالت آگاه باشند، می توانید با اختالف  

 .باالیی در این رقابت پیروز شوند

ازمون اطالعات ناقص دارند، گاهی دچار   بعالوه، با توجه به آنکه بسیاری از دانش آموزان از روند برگزاری این

مشکل می شوند. به همین دلیل توصیه می کنیم که برای پیشگیری از بروز چنین مواردی با یک مشاور خبره مشورت  

 .کرده و از میانبرهای علمی استفاده نمایید

  

  

 :اطالعیه

 1401/01/14مهلت ثبت رسیدگی مجدد تا تاریخ روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعالم کرد. 

 .تمدید گردید

  

 اخبار پیرامونی اعتراض به المپیاد دانش آموزی 

 :عضو کانال المپیادهای علمی شوید 

مند به المپیادهای علمی، از یکی از دو راه زیر، به کانال »المپیادهای علمی« در  آموزان، دبیران و مدیران عالقه دانش

 :رسان شادرسان شاد بپیوندید. بعد از ورود به پیامپیام

 .های رسمی« بیابیدکانال» << «توانید در بخش »صفحات رسمیالف. لینک کانال را می

 .وجو وارد کنیدرا در قسمت جست olympiad_student ب. عبارت

 .توانید از این کانال دریافت کنیدهای سال گذشته را نیز میآزمون

 :امکان دریافت کارت تا آخرین لحظه

  .متقاضیانی که روند ثبت نام را کامل کرده اند می توانند تا قبل از شروع آزمون کارت خود را از سامانه دریافت نمایند

 .ولی توصیه می گردد به دلیل بروز اختالالت اینترنتی هرچه سریعتر، کارت را دریافت نمایید

 :کننده در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشورشرکت آموزان عزیزقابل توجه دانش

برگ شما خطایی رخ داده کنید در تصحیح ماشینی پاسخشده اعالم نشده و یا فکر میاگر نام شما به عنوان پذیرفته

با نام کاربری خود وارد شوید و درخواست خود را با ذکر دقیق موضوع )خطا در شمارش  oly است،در سامانه

، درقسمت رسیدگی مجدد  1401فروردین ماه  ۶های درست( حداکثر تا شنبه مورخ های نادرست، پاسخها، پاسخنزده



 .ثبت نمایید

دقت تصحیح کنید و مطمئن برگ خود را با کمک کلید بهچنین خطایی در تصحیح ماشینی بسیار نادر است. لذا پاسخ

 .شوید که اشتباهی رخ داده است

  

  

  خالصه مطالب

اقدام کرد و چند  اعتراض به المپیاد دانش آموزی ر این مقاله دریافتیم که چگونه و در چه زمانی می توان برای ثبتد

نکته در این مورد را یادآور شدیم. به عالوه اطالعیه های مهم نیز اعالم گردید و به محض انتشار اطالعیه جدید نیز در 

ش نکنید برای ثبت اعتراض حتماً در تاریخ های اعالم شده اقدام کنید؛ زیرا  این مقاله به روز رسانی خواهیم کرد. فرامو

اگر در تاریخ های اعالم شده اقدام نکنیدف ممکن است فرصت به اتمام رسیده و شما نتوانید تمامی مراحل را به سرانجام  

 .برسانید

آزمون های المپیاد های پیش رو شرکت   چنانچه شما نیز به کارنامه خود معترضید، و یا قصد دارید که به تازگی در

نمایید، می توانید همه اطالعات الزم در مورد روش ثبت نام، زمان برگزاری آزمون و شیوه صحیح مطالعاتی را از 

شب از طریق  12صبح الی  8همکاران ما در ایران تحصیل بخواهید. کارشناسان ما در همه روزهای هفته از ساعت 

 .ت شما عزیزان خواهند بودشماره های زیر در خدم

  

  

 


