
موضوع مورد بحث ما در این مطلب است. المپیاد دانش آموزی در   کارت ورود به جلسه المپیادنحوه و زمان دریافت 

برای آن ثبت نام می کنند الزم است به صورت غیر حضوری برای   چند مرحله هرساله برگزار شده و افرادی که

احل را  دریافت کارت اقدام نمایند. برای دریافت این کارت نیاز است که داوطلبان به آدرس تعیین شده مراجعه کرده و مر

 .جهت دریافت کارت طی نمایند

مراجعه کرده و  oly.medu.ir  دانش آموزان برای دریافت کارت ورود به جلسه المپیاد دانش آموزی باید به نشانی

وداً سه روز قبل از برگزاری این آزمون کارت ها توزیع خواهند شد. دریافت این کارت بسیار مهم است زیرا همراه  حد

به جلسه در جلسه آزمون الزامی است داشتن کارت ورود . 

هر ساله حدوداً صد هزار دانش آموز در المپیاد شرکت کرده و استعداد خود را در رشته های ادبی، زیست شناسی،  

شیمی، فیزیک، ریاضی، جغرافیا، کامپیوتر، نجوم و سلول های بنیادی و پزشکی می سنجند و قبول شدگان نیز از 

وردار خواهند شد که برای اطالع از این موارد می توانید با کارشناسان ما در تماس باشیدامتیازهای ویژه ای برخ . 

ما در ادامه ابتدا زمان دریافت این کارت و سپس مراحل و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه المپیاد را بررسی خواهیم 

تید، می توانید با کارشناسان ما تماس  از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری داش کرد. در صورتی که پس

 .بگیرید

  

 :اطالعیه

کارت ورود به جلسه آزمون المپیادهای علمی چند روز قبل از برگزاری آزمون و توسط سایت باشگاه دانش پژوهان  

 .جوان منتشر می شود

  

  

 زمان دریافت کارت ورود به جلسه المپیاد 

زمان برگزاری آزمون و همچنین زمان دریافت کارت المپیاد منتشر نشده  برای سال جاری هنوز اطالعیه ای مبنی بر 

خود را است؛ اما افرادی که در سال های گذشته شرکت کننده در آزمون المپیاد بوده اند، بهمن ماه می توانستند کارت 

 .دریافت کنند

ه، امکان دریافت کارت ورود به جلسه مطابق آخرین اطالعیه منتشر شده در سامانه المپیاد دانش آموزی برای سال گذشت

  8آن دسته از دانش آموزانی که اقدام به تکمیل فرم ثبت نام کردند تا ساعت  آزمون المپیاد علمی دانش آموزی برای

بهمن ماه امکان پذیر بوده است 3صبح روز یکشنبه  . 

وزی مرحله اول در بهمن ماه و کارت  الزم به ذکر است سال گذشته کارت ورود به جلسه آزمون المپیاد علمی دانش آم

ورود به جلسه مرحله دوم در اواخر خرداد ماه توزیع شده بوده است. مرحله دوره آموزشی تابستانه و دوره طالیی سال 

گذشته هنوز در جریان است و در شهریور ماه و دی ماه برگزار خواهد شد. زمان انتشار کارت ورود به جلسه آن به  

ر قالب اخبار در این مقاله قرار خواهد گرفتمحض اعالم شدن د  . 

  

  

 : اطالعیه



دریافت کارت ورود به جلسه آزمون المپیاد علمی دانش آموزی در سال جاری هنوز مشخص نیست و به محض  

 .مشخص شدن در این مقاله اطالع رسانی می شود

  

  

 مراحل دریافت کارت ورود به جلسه المپیاد  

دانش آموزی اقدام کنند، به صورت  کارت ورود به جلسه المپیاد آموزان چگونه می توانند برای دریافتاین که دانش 

روال دریافت کارت،  اینترنتی و از طریق سایت رسمی آن منتشر خواهد شد. تمامی دانش آموزان پس از مشخص شدن

ته باشند؛ زیرا در غیر این صورت از شرکت آن  باید برای دریافت آن اقدام کرده و کارت را به همراه خود در جلسه داش

 .ها در جلسه جلوگیری خواهد شد 

  

 :به صورت کلی مراحل شامل موارد زیر می شود

 oly.medu.ir ورود به سایت رسمی باشگاه دانش پژوهان جوان به نشانی •

 .در این سایت برای ورود باید نام کاربری و رمزعبور وارد شود •

صفحه شخصی خود، می توانید با کلیک بر روی گزینه »کارت ورود به جلسه« آن را مشاهده  پس از ورود به  •

 .کرده و چاپ کنید

  

  

 :اطالعیه

داوطلبانی که قصد دریافت کارت ورود به جلسه آزمون المپیادهای علمی دانش آموزی را دارند، باید در زمان مشخص 

سایتبا وارد کردن کد ملی و رمز همگام خود از طریق   oly.medu.ir به دریافت کارت خود اقدام نمایند نسبت . 

  

  

 نحوه دریافت کارت ورود به جلسه المپیاد 

همانطور که در قسمت فوق اشاره کرده بودیم برای دریافت کارت ورود به جلسه المپیاد نیاز است که دانش آموزان وارد  

  وارد شدن به این سایت کافی است مانند تصویر زیر آدرس را درشوند. برای  oly.medu.ir سایت تعیین شده به نشانی

 .مرورگر خود جستجو کنید

  

  



 

  

  

 .پس از وارد شدن به این آدرس، صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد که صفحه اول سامانه می باشد

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/جزییات-دریافت-کارت-المپیاد.jpg


 

  

  

کنیدسپس در قسمت های مشخص شده باید کدملی و رمزعبور همگام خود را وارد  . 

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/نحوه-دریافت-کارت-المپیاد.jpg


 

  

  

پس از وارد کردن این موارد، می توانید به صفحه شخصی خود وارد شده و کارت تان را مشاهده کرده و آن را چاپ 

 .کنید

 .پس از دریافت کارت، الزم است به مدرسه مراجعه کرده و از مسئوالن بخواهید کارت تان را مهر بزنند

  

  

 .وارد شوید برای کسب اطالعات بیشتر در مورد منابع المپیاد دانشجویی

  

  

 کارت ورود به جلسه المپیاد دانش آموزی 

ورود به جلسه المپیاد دانش آموزی، الزم است ابتدا به نشانیبرای گرفتن کارت   oly.medu.ir   مراجعه نمایید. البته

روز به آزمون مانده باشد، زیرا اگر زودتر به سایت مراجعه کنید، امکان دریافت   3توجه داشته باشید که الزم است 

، الزم است حتماً آن را همراه خود برده باشیدکارت وجود نخواهد داشت. پس از دریافت نیز در زمان برگزاری آزمون . 
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 .کلیک کنید برای ورود به سامانه المپیاد دانش آموزی

  

  

 نکات مربوط به کارت ورود به جلسه المپیاد 

در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه المپیاد باید به این نکته توجه داشته باشید که جهت شرکت در آزمون، باید حتماً  

نخواهید داشتروی آن عکس و مهر مدرسه درج شده باشد. در غیر این صورت، اجازه شرکت در آزمون را  . 

 .البته به دلیل کرونا، ظاهراًاین مورد کنسل شده و دیگر نیازی به مراجعه حضوری دانش آموزان نیست

 .کافی است در روز آزمون، با خودتان یک عکس همراه داشته باشید

ان وجود خواهد ممکن است برخی داوطلبان در زمان تعیین شده موفق به پرداخت هزینه نشوند، برای این افراد این امک 

قطعی کنندداشت که در زمان دریافت کارت بتوانند این هزینه را پرداخت کرده و ثبت نام خود را  . 

 .توجه داشته باشید که در صورت عدم پرداخت هزینه، نمی توانند کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند

ده باشد، هنگام مراجعه به مدرسه یک عکس در صورتی که در کارت ورود به جلسه عکس دیگری به اشتباه آپلود ش

 .همراه خودتان داشته باشید

 .دریافت کارت برای هر مرحله به صورت جداگانه ارائه می شود

زمان اعالم نتایج آزمون المپیادهای علمی دانش آموزی معموال چند هفته پس از برگزاری آزمون بوده و حتی دانش  

نسبت به نتایج اعالم کنند آموزان می توانند اعتراض خود را نیز . 

  

  

 زمان دریافت کارت ورود به جلسه اولین مرحله المپیاد علمی دانشجویی 

ما در موارد فوق نکات مربوط به نحوه دریافت کارت ورود به جلسه المپیاد دانش آموزی را بررسی کردیم. در این  

یاد دانشجویی را بررسی کنیمکارت ورود به جلسه المپ قسمت همراه ما باشید تا نکات مربوط به . 

کارت ورود به جلسه المپیاد دانشجویی به دو نوع تقسیم بندی می شود. یک نوع آن به صورت متمرکز و یک نوع آن به 

صورت غیر متمرکز برگزار شده و کارت ها نیز جداگانه ارائه خواهند شد. اگر قصد دریافت کارت آزمون متمرکز را 

در زمان دریافت کارت کنکور ارشد این کارت را دریافت کنند زیرا این دو آزمون همزمان داشته باشید، الزم است 

 .برگزار می شود

اما برای آزمون المپیاد غیر متمرکز دانشجویان باید به دانشگاه محل تحصیل خود برای دریافت اطالعات بیشتر مراجعه  

 .کنند

  

 : اطالعیه
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د علمی دانشجویی متمرکز تا کنون اعالم نشده است، به محض مشخص شدن زمان دریافت کارت ورود به جلسه المپیا

 .آن، در این مقاله اطالع رسانی خواهیم کرد

  

 .کلیک کنید برای اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزی

  

  

 نحوه دریافت کارت ورود به جلسه المپیاد علمی دانشجویی 

این کارت از سایت سازمان سنجش قابل دریافت خواهد بود. برای دریافت کافی است ابتدا به وسایت سازمان سنجش  

 .مراجعه کنید

 .پس از مراجعه به سایت، روی گزینه کارشناسی ارشد مطابق شکل زیر کلیک کنید

را انتخاب نمایید  این قسمت، گزینه دریافت کارت ورود به جلسه مرحله دوم المپیاد علمی دانشجوییدر   . 

 .حال مطابق موارد خواسته شده را وارد کنید تا کارت نمایش داده شود

  

  

 .وارد شوید برای کسب اطالعات بیشتر در مورد منابع المپیاد دانشجویی

  

  

 زمان و نحوه مشاهده نتایج المپیادهای علمی دانش آموزی 

کنید،برای دریافت نتایج المپیادهای علمی دانش مراجعه می  oly.medu.ir همانطور که برای دریافت کارت به سامانه

ر فردی در آزمون پذیرفته شده باشد، کارنامه  آموزی نیز الزم است به همین سامانه مراجعه کرده و نتایج را ببینید. اگ

 .نشان داده شده و تعداد پاسخ های درست و غلط را نیز قابل مشاهده خواهد بود

کافی راضی نبود، می تواند درخواست تجدید نظر را نیز ارسال نماید اگر فردی از این نتایج به اندازه . 

در جدول زیر زمان بندی تقریبی برای اعالم نتایج آزمون المپیادهای علمی دانش آموزی آورده شده است. البته فراموش 

م نتایج به صورت  نکنید که این اطالعات مربوط به سال های گذشته است و برای هر سال شما باید منتظر زمان اعال

 .دقیق بمانید

  

  

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/
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-1400جدول زمان بندی اعالم نتایج آزمون المپیادهای علمی دانش آموزی 

1401 

 تاریخ اعالم اعتراض  تاریخ اعالم نتیجه مرحله 

 1400اسفند  1400اسفند  مرحله اول 

 1401تیر  1401خرداد  مرحله دوم 

 1401شهریور  1401شهریور  دوره آموزشی تابستان 

  

  

 منابع مرحله اول المپیاد علمی دانش آموزی

افرادی که در المپیاد ثبت نام می کنند، الزم است از منابع آزمون نیز آگاهی داشته باشند. به دلیل اهمیت اطالع از این  

را به شما معرفی کنیم منابع، ما در ادامه قصد داریم آن ها . 

  

  

اول منابع مرحله  نام رشته  

   ادبی

 :کتب درسی

 کتاب فارسی پایه دهم و یازدهم .1

2و   1کتاب علوم و فنون ادبی  .2  

2و  1کتاب عربی و زبان قرآن  .3  

 :متون نظم و نثر

شاهنامه فردوسی، داستان سیاوش، تصحیح جالال خالقی  .1

 مطلق

 مثنوی معنوی، دفتر اول، تصحیح نیکلسون  .2

نشر علمی و فرهنگی  6و  5،  4قابوسنامه، باب های  .3  

تصحیح و توضیح   2و  1گلستان سعدی، باب های  .4

 غالمحسین یوسفی 

تصحیح و توضیح   2و   1باب های   بوستان سعدی، .5

 غالمحسین یوسفی 

دفتر آینه های ناگهان قیصر امین پور و شعر مسافر   .6

 (سهراب سپهری

        ریاضی
ریاضی، هندسه، آمار و  تمام کتاب های درسی با عناوین  

 احتمال و حسابان تا پایه یازدهم )ریاضی فیزیک( 

        سلول های بنیادی و پزشکی بازشناختی

جهت دریافت منابع به سایت ویژه المپیاد سلول های بنیادی  

 ir.isti.isro.www و پزشکی بازساختی به نشانی

 . مراجعه شود oly.medu.ir  و

  نجوم و اخترفیزیک

،  3و  2و 1، هندسه  3و   2و  1، فیزیک 2و 1ی ریاض

و از پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم 2و  1حسابان   . 



  

سواالت در موضوعات نجوم کروی ، مکانیک سماوی ،  

اخترفیزیک و کیهان شناسی وابزارشناسی و رصد طرح 

 خواهد شد 

 فیزیک 

و   2، فیزیک 1کتاب های علوم متوسطه اول ، فیزیک

) رشته ریاضی (  3فیزیک   

2و  1بخش های فیزیک از کتاب های آزمایشگاه علوم   

،  1کلیه دروس ریاضی تا پایه یازدهم شامل ریاضی 

، آمار و احتمال و هندسه 1، هندسه 1حسابان  

 زیست شناسی 

 کتاب های زیست شناسی دبیرستان

شناخت کافی از مطالب کتاب های فیزیک و شیمی  

ته باشنددبیرستان نیز داش . 

 جغرافیا

 . کتاب جغرافیای ایران پایه دهم1

 پایه یازدهم علوم انسانی  )ناحیه ای( 2. کتاب جغرافیای 2

 )کاربردی( پایه دوازدهم علوم انسانی  3. کتاب جغرافیای 3

 . کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم4

  شیمی
کتاب های شیمی سال های دهم و دوازدهم دوره دوم    

 متوسطه 

       کامپیوتر

  

فیزیک ،   -سال دهم متوسطه رشته ریاضی  1ریاضی 

 انتشارات چاپ و نشر کتاب های درسی ایران 

 ترکیبیات ، علیرضا علیپور ، انتشارات فاطمی 

 آشنایی با الگوریتمها، یحیی تابش، انتشارات فاطمی  

 کتاب » محافل ریاضی « : انتشارات فاطمی 

    علوم زمین

ب های علوم تجربی پایه های هفتم ، هشتم و نهم دوره  کتا

 اول متوسطه

کتاب های آزمایشگاه علوم تجربی پایه های دهم و یازدهم  

 قسمت زمین شناسی 

 کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم 

 کتاب زمین شناسی پایه یازده

       اقتصاد مدیریت

 . کتاب اقتصاد پایه دهم علوم انسانی1

 کتاب جامعه شناسی پایه دهم و یازدهم علوم انسانی. 2

 5و  4،  3پایه دهم فصل های  1. کتاب ریاضی و آمار 3

 3و  1پایه یازدهم فصل های  2. کتاب ریاضی و آمار 4

 7و  6، 5. کتاب روانشناسی پایه یازدهم فصل های 5

   تفکر و کار آفرینی

ی دانش  موضوع این المپیاد در زمینه نگرش و مهارت ها

جهت دریافت منابع امتحانی این المپیاد به   آموزان است.

 مراجعه شود. ysc-sampad.medu.irسایت 



 ارائه یک طرح پژوهشی توسط دانش آموزان      پژوهشی

  

  

 منابع مرحله دوم المپیاد دانش آموزی

بررسی کنیم. توجه داشته باشید که اطالع از در این قسمت همراه ما باشید تا منابع مرحله دوم المپیاد دانش آموزی را 

 .منابع در مرحله دوم می تواند بسیار مهم تر از منابع در مرحله اول باشد

  

  

 منابع مرحله دوم  نام رشته

 جغرافیا

 مبانی نقشه خوانی

 جغرافیای زیستی 

 آب و هوای ایران 

 مبانی ژئومورفولوزی 

 برنامه ریزی شهرهای جدید 

جغرافیای جمعیت درآمدی بر   

 کامپیوتر 

( رشته ریاضی فیزیک، ۲( سال دهم متوسطه )۱ریاضی )

های درسی ایران انتشارات چاپ و نشر کتاب  

  

 ترکیبیات، علیرضا علیپور، انتشارات فاطمی

  

ها، یحیی تابش، انتشارات فاطمی آشنایی با الگوریتم  

  

Mathematical Circles (Russian Experience), 

D.Fomin, S.Genkin, I.Itenberg, American 

Mathematical - Society 

  

Problem-Solving Strategies, Arthur Engel, 

Springer - ۱۳و  ۸،  ۵، ۴، ۳،  ۲، ۱های فصل  



  

Introduction to Graph Theory, D.B.West, 

University of Illinois, ۲و  ۱های فصل  

  

های یب با عنوانی فارسی به ترتسه منبع آخر ترجمه 

های حل مسئله« و »آشنایی »محافل ریاضی«، »استراتژی 

ها )معروف به کتاب وست(« دارندی گرافبا نظریه . 

 فیزیک 

های علوم متوسطه اول، کتاب  

  

،3فیزیک    و  2، فیزیک 1فیزیک   

  

2و  1آزمایشگاه فیزیک    

  

،  1تمامی دروس ریاضی تا پایه یازدهم شامل: ریاضی

و آمار و احتمال  2، هندسه1، هندسه1حسابان  

  

2و حسابان   3هندسه    

  

توجه: تمامی کتاب ها مربوط به رشته ریاضی فیزیک 

 .هستند

        ریاضی

تمام کتاب های درسی با عناوین ریاضی، هندسه، آمار و  

 احتمال و حسابان تا پایۀ یازدهم) ریاضی فیزیک( 

  

   ادبی

و   9، علوم و فنون ادبی  9درسی فارسی الف)كتاب های 

) ادبیات و علوم انسانی، دورٔە دوم 9عرب   ) 

  

 :ب) متون نظم فارسي

شاهنامه فردوسی، داستان رستم و سهراب، تصحیح جالل -

 خالقی مطلق

  



مثنوی معنوی، دفتر اول،تصحیح نیكلسون ( از ابتدای -

قصه بازرگان كه طوطی او را پیغام داد به طوطیان 

هندوستان تا ابتدای تفسیر دعای آن دو فرشته كه هر روز  

 .بر سر هر بازاری منادی كنند

  

- غزل اول(، محمد قزوینی و قاسم غنی  22غزلیات حافظ )  

  

- غزل اول(، تصحیح محمد علی  22غزلیات سعدی )

 فروغی،نشرققنوس

  

- غزل اول(، نشر نگاه  22غزلیات شهریار )  

  

- »آی آدمها« از نیمایوشیج  شعر »می تراود مهتاب« و  

  

 شعر »صدای پای آب« از سهراب سپهری -

  

 شعر »حماسٔه درخت« از سیدعلی موسوی گرمارودی -

  

 : پ( متون نثرفارسی

  

گلستان سعدی )باب اول(، تصحیح و توضیح غالمحسین  -

 یوسفی، نشر خوارزمی 

  

تاریخ بیهقی، داستان حسنک وزیر، تصحیح علی اكبر -

 فیاض

  

 كلیله ودمنه، باب برزویه طبیب، تصحیح مجتبی مینوی -

  



 قابوسنامه، باب اول و دوم، نشر علمی و فرهنگی-

  

 :ت( علوم ادبی

  

چشمه روشن )دیداری با شاعران(، غالمحسین یوسفی،  -

(127تا ص  17انتشارات علمی ) از ص   

  

چون سبوی تشنه، محمد جعفر یاحقی، نشر جامی) از ص -

( 72تا ص  1  

 کتاب های زیست دبیرستان زیست شناسی 

        سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 زیست شناسی سال دهم و یازدهم رشته علوم تجربی

فیزیک  -فیزیک سال دهم و یازدهم رشته ریاضی  

 شیمی سال دهم و یازدهم رشته علوم تجربی

فیزیک  - آمار سال یازدهم رشته ریاضی  

های بنیادیکتابچه تکمیلی سلول   

 سلول های بنیادی بافتی 

 مهندسی بافت و روش های آزمایشگاهی 

 تمایز سلول های بنیادی

 سلول های بنیادی پرتوان

  

  

 .کلیک کنید برای اطالع از نحوه اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزی

  

امون کارت ورود به جلسه المپیاداخبار پیر  

1400اسفند  26  

شده اعالم نشده و یا احتمال می دهید خطا وجود داشته است، در سامانهدانش آموز به عنوان پذیرفته  اگر نام  oly  با نام

نادرست، های ها، پاسخکاربری خود وارد شوید و درخواست خود را با ذکر دقیق موضوع )خطا در شمارش نزده

، درقسمت رسیدگی مجدد ثبت نمایید  ۱۴۰۱فروردین ماه  ۶های درست( حداکثر تا شنبه مورخ پاسخ . 

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/


1401فروردین  29  

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

در سامانه 28/01/1401، از تاریخ 1400-1401کشور در سال تحصیلی   www.oly.medu.ir باشدقابل مشاهده می . 

1401فروردین  7  

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

 .تمدید گردید

1400اسفند  14  

-1402استعدادهای درخشان سال تحصیلی  دستورالعمل آزمون های ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم مدارس

ش استان ها ابالغ شداز سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به ادارت کل آموزش و پرور 1401 . 

1400اسفند  9  

 به گزارش روابط عمومی سمپاد، منابع آزمون المپیادهای کشوری ، مرحله دوم در سایت باشگاه دانش پژوهان به نشانی

ysc-sampad.medu.ir بارگذاری شده است. 

  

  

  

 خالصه مطلب

بپردازیم. اینکه برای دریافت این   کارت ورود به جلسه المپیاد ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی نحوه دریافت

کارت باید چه مراحلی شود و راهنمای تصویری آن را ارائه دادیم. به عالوه اطالعاتی را از کارت المپیاد دانشجویی  

نیز بررسی کردیم. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با کارت های 

نید با کارشناسان ما در تماس باشیددانشجویی داشتید می توا  . 

  

 


