اطّالعيّه (مهم – فوري)
برگزاري دوّمين دورة آزمون المپياد علمي
سلّولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي
سال تحصيلي 69ـ 5961
با سالم و احترام؛
دوّمين دورة آزمون المپياد علمي سلّولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي در سال تحصيلي 5961-69
برگزار ميشود.
این المپیاد در سه مرحله به صورت متمرکز برگزار میشود .آزمون مرحلۀ اوّل در سطح حوزههاي اجرایی
تعیین شده در سراسر کشور و آزمون مرحلۀ دوّم در مرکز استان برگزار میشود .برگزیدگان مرحلۀ دوّم ،پس از
گذراندن دورههاي آموزشی پیشبینی شده ،به مرحلۀ سوّم راه مییابند.
تذكر :این المپياد در سالتحصيلي  5961-69هيچگونه امتياز آموزشي و تحصيلي براي نفرات
برگزیده ندارد و از این لحاظ ،مشابه سایر المپيادهاي علمي دانشآموزي نيست.

 )1شرايط شركت كنندگان
 )1-1تمامی دانشآموزان شرکتکننده در این المپیاد ،باید در سال تحصیلی  5961-69در یکی از پایههاي
دهم یا سوّم متوسّطه به تحصیل اشتغال داشته و هیچگونه وقفۀ تحصیلی یا ترک تحصیل نداشته باشند.
 )2-1در سال تحصیلی جاري هیچ محدودیّتی از نظر شرط معدل ،نمرات درسی و رشتۀ تحصیلی براي شرکت
در این المپیاد وجود ندارد.
)3-1

دانشآموزان دارندۀ مدالهاي طال ،نقره و برنز سایر المپیادها و برگزیدگان المپیاد سلّولهاي بنیادي و
پزشکی بازساختی که در سال تحصیلی  5961-61در دورۀ آموزشی مرکز ملّی پرورش استعدادهاي
درخشان و دانشپژوهان جوان حضور داشتهاند ،در صورت تمایل به شرکت در این المپیاد ،ملزم به
شرکت در تمامی مراحل مختلف آزمون در سال تحصیلی  5961-69هستند و فقط در صورت
موفّقیّت ،به مراحل بعدي راه خواهند یافت.
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 )2مراحل آزمون
آزمونهاي این المپیاد در سه مرحله به شرح زیر برگزار خواهد شد.

الف) آزمون مرحلۀ اوّل:
آزمون مرحلۀ اوّل المپیاد علمی سلّولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی کشور بر اساس منابع اعالم شده در
« جدول شمارۀ  » 2به صورت چند گزینه اي توسّط کمیتۀ علمی متشکّل از نمایندگان ستاد توسعۀ علوم و
فناوريهاي سلّولهاي بنیادي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و نمایندگان کمیتههاي علمی مرکز
ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان ،طرّاحی و در سطح حوزههاي اجرایی تعیین شده در
سراسر کشور ،برگزار میشود.
ستاد توسعۀ علوم و فناوريهاي سلّولهاي بنیادي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري به عنوان
پیشنهاددهنده و حامی ،مرکز ملّی پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان به عنوان سیاستگذار،
برنامه ریز و ناظر و مرکز سنجش آموزش و پرورش نیز به عنوان برگزارکنندۀ آزمون ،در برگزاري مرحلۀ اوّل این
المپیاد همکاري خواهند داشت.

ب) آزمون مرحلۀ دوّم:
برگزیدگان آزمون مرحلۀ اوّل ،در بهار سال بعد در آزمون مرحلۀ دوّم که به صورت نیمهمتمرکز در مرکز
استان برگزار میشود ،شرکت مینمایند .سؤاالت این مرحله ،به صورت چند گزینهاي است.

ج) آزمون مرحلۀ سوّم:
به منظور ایجاد فرصتهاي برابر آموزشی ،برگزیدگان مرحلۀ دوّم در تابستان سال  1331جهت شرکت در
یک دورۀ آموزشی به تهران فراخوانده میشوند .پس از گذراندن آموزشهاي نظري ،کارگاههاي عملی و آموزشی
و شرکت در آزمونهاي مربوط ،حائزین رتبههاي برتر این مرحله ،مشخّص خواهند شد.

 )3تعداد برگزيدگان
تعداد برگزیدگان نهایی المپیاد سلّولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی به شرح جدول زیر خواهد بود:

برگزیدۀ رتبۀ اوّل برگزیدۀ رتبۀ دوّم برگزیدۀ رتبۀ سوّم
 8نفر

 12نفر

 22نفر

توجّه :در صورت تغيير در تعداد حاضرین مرحلۀ سوّم ،تغييرات متناسب در تعداد جوایز و تندیس
اعمال خواهد شد.
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 )4جوايز و امتیازات برگزيدگان
جوایز و امتیازات برگزیدگان المپیاد سلّولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی به شرح جدول زیر خواهد بود:

الف) شرکت در کارگاه آموزشی:
 02نفر برگزیدۀ آزمون مرحلۀ دوّم در کارگاه آموزشی در دو حوزۀ پژوهش و فناوري جهت هدایت و تقویت
عالقهمندي افراد به صورت مدرسۀ تابستانی با هزینۀ معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري شرکت خواهند کرد.

ب) دریافت تندیس و جایزۀ نقدي:
صرفاٌ تندیس و جایزۀ نقدي به برگزیدگان رتبههاي اوّل تا سوّم با توجّه به جدول زیر ،اعطا خواهد شد:
رتبۀ کسب شده

تعداد افراد

نوع تندیس

مبلغ جایزۀ نقدي

اوّل

 8نفر

طال

 32میلیون ریال

دوّم

 12نفر

نقره

 22میلیون ریال

سوّم

 22نفر

برنز

 12میلیون ریال

توجّه :در صورت تغيير در تعداد حاضرین مرحله سوّم ،تغييرات متناسب در تعداد جوایز و تندیس
اعمال خواهد شد.

ج) دریافت کمکهزینۀ پژوهشی:
حمایت و هدایت تحصیلی به شرط قبولی در رشتههاي مرتبط با سلّولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی در
دانشگاه به صورت ارائۀ کمکهزینۀ پژوهشی (در اختیار اساتید برگزیدۀ ستاد) به منظور استفاده از قابلیّتهاي
علمی و تحقیقاتی برگزیدگان المپیاد در طرحهاي تحقیقاتی مورد نیاز کشور ،پس از تصویب در ستاد توسعۀ
علوم و فناوريهاي سلّولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی با توجه به جدول زیر:
رتبۀ کسب شده

تعداد افراد

مبلغ کمک هزینۀ پژوهشی

اوّل

 8نفر

 222میلیون ریال

دوّم

12نفر

 122میلیون ریال

سوّم

 22نفر

 02میلیون ریال

تذكّر  -5در صورت تغییر در تعداد حاضرین مرحلۀ سوّم ،تغییرات متناسب در تعداد جوایز و تندیس اعمال
خواهد شد.
تذكر  -2فهرست رشتههاي دانشگاهی مرتبط با علوم و فناوريهاي سلّولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی،
متعاقباً از طریق پایگاه اینترنتی ستاد توسعۀ علوم و فناوريهاي سلّولهاي بنیادي به نشانی
 www.isro.isti.irبه اطّالع خواهد رسید.
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د) عضویّت تیم ملّی المپیاد سلّولهاي بنیادي:
در صورت برگزاري المپیاد بینالمللی سلّولهاي بنیادي و پزشکی بازساختی ،تعدادي از حائزین رتبۀ اوّل
کشوري به عضویّت تیم ملّی جمهوري اسالمی ایران در این المپیاد درمیآیند و در اوّلین دورۀ این رقابت علمی
شرکت مینمایند.

تذكّر مهم:
دوّمين دورة المپياد سلّولهاي بنيادي و پزشكي بازساختي ،در حال حاضر فاقد هرگونه
امتيازات مرتبط با ادامۀ تحصيل در رشته و دانشگاه مورد نظر در زیرگروه مربوط ،بدون شركت در
كنكور سراسري است .لذا برگزیدگان این المپياد باید مشابه سایر افراد عادّي در آزمون سراسري،
بدون هيچ گونه امتياز خاصّي شركت نمایند.

 )5زمان ،نحوۀ ثبتنام و مدارک الزم
 )1-5زمان ثبتنام:
ثبتنام از روز شنبه مورّخ  5961/54/41تا پایان روز چهارشنبه مورّخ  5961/54/40انجام خواهد شد .این
زمان قابل تمدید نبوده و به دانشآموزان توصیه میشود ثبتنام را به روزهاي پایانی موکول نکنند.

 )2-5نحوۀ ثبتنام
*ثبت نام همانند سال گذشته ،صرفاً به صورت اینترنتی بوده و براي این منظور عالقهمندان در زمان مقرّر ،با
مراجعه به سامانۀ نامنویسی الکترونیکی به نشانی  http://oly.medu.irنسبت به این امر اقدام نمایند.
* پس از تأیید صحّت اطّالعات توسّط مدیر واحد آموزشی ،ثبتنام در سامانۀ مذکور ،نهایی خواهد شد.
* مدیران محترم واحدهاي آموزشی موظّفند پس از ثبتنام دانشآموزان آموزشگاه خود ،با مراجعه به سامانۀ
مربوط ،نسبت به تأیید اطّالعات و درج و تأیید عکس دانشآموزان اقدام نمایند.
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 )3-5مدارک الزم جهت ثبت نام
*مبلغ ثبتنام براي هر المپیاد 221444ریال(دویست و بیست و پنج هزار ریال) است که صرفاً از طریق درگاه
اینترنتی سامانه ثبتنام دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ادارات کلّ آموزش و پرورش استانها واریز خواهد
شد .دانشآموزان گرامی باید جهت پرداخت وجه ثبتنام ،از کارتهاي بانکی عضو شبکه شتاب استفاده نموده و
رمز دوّم پرداخت اینترنتی را به همراه داشته باشند.
تذكّر مهم :در صورت واریز وجه ثبتنام ،به صورت مستقيم از طریق مراجعه به بانك و یا
دستگاههاي خودپرداز ،هيچگونه ثبتنامي انجام نشده و وجه واریزي نيز قابل استرداد نخواهد بود.
* جهت ثبتنام ،فایل اسکنشدۀ یک قطعه عکس( )9×1با زمینۀ سفید ،مربوط به تصویر سالجاري دانشآموز
مورد نیاز است .ضمناً حجم این فایل نباید از  04کیلوبایت بیشتر باشد .در صورت استفاده از هر گونه تصاویر
قدیمی و غیر از تصویر دانشآموز شرکت کننده ،ضمن محرومیّت از شرکت در آزمون ،پیگردهاي قانونی اعمال و
ثبتنام آنان بالاثر خواهد شد .ضمناً عکس خواهران باید با حجاب اسالمی بوده و صورت آنان کامالً مشخص
باشد.

ساير مالحظات:
 مدیران محترم واحدهاي آموزشی عالوه بر نصب یک نسخه از دستورالعمل در تابلوي اعالنات ،فردي ازکارکنان مجرّب را نیز به عنوان مسئول اجراي دستورالعمل تعیین نمایند.
 جهت تسهیل در امر ثبتنام و رفع نگرانی اولیاء محترم ،مدیران مدارس میتوانند از طریق سامانۀ ثبتنام فوقنسبت به ثبتنام گروهی دانشآموزان اقدام نموده و از آمار و وضعیّت ثبتنامشدگان واحد آموزشی خود اطّالع
یابند.

 )6زمان و نحوۀ توزيع كارت ورود به جلسۀ آزمون
 ) 1-1کارت ورود به جلسه ،یک هفته قبل از برگزاري آزمون ،از طریق سامانۀ ثبتنام به نشانی
 http://oly.medu.irبه صورت الکترونیکی توزیع خواهد شد .ضروري است داوطلبان عزیز در زمان مقرّر به
سامانۀ اعالم شده مراجعه و کارت ورود به جلسۀ خود را دریافت نمایند.
 )2-1الزم است شرکت کنندگان تذکّرات روي کارت را به دقّت مطالعه و جهت ممهور نمودن کارت به مدرسۀ
محلّ تحصیل خود مراجعه نمایند.
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 )7جداول مربوط به زمان برگزاری آزمون و منابع امتحانی
جدول شمارۀ  -1زمان برگزاری آزمون:
مرحله

روز

تاریخ

ساعت شروع

اوّل

جمعه

5961/55/40

 42:44بعدازظهر

دوّم

بهار سال  – 5969جزئيّات آزمون متعاقباً اعالم خواهد شد.

جدول شمارۀ  -2منابع امتحانی مرحلۀ اوّل:
موادّ امتحانی
زیست شناسی و شیمی
سلّولهاي بنیادي و
پزشکی بازساختی
آمار

منابع
کتابهاي درسی پایههاي اوّل ،دوّم ،سوّم دبیرستان ودورۀ پیشدانشگاهی
دانشآموزان پایۀ دهم ،عالوه بر آن از کتابهاي پایۀ دهم نیز میتوانند استفاده کنند.
کتابچۀ آموزشی که از طریق پایگاه اینترنتی  www.isro.isti.irقابل دریافت است.
کتاب درسی پایۀ دوّم متوسّطه رشتۀ ریاضی و فیزیک معادل با کتاب درسی پایۀ سوّم
متوسّطه رشتۀ علوم تجربی و بخش آمار کتاب ریاضی دهم
مباحث کتاب هاي درسی پایۀ اوّل ،دوّم و سوّم متوسّطه با تأکید بر فصول انرژي (گرما و

فیزیک

دما) ،الکتریسته ،نور ،اندازهگیري و کمیّتهاي فیزیکی ،ویژگیهاي مادّه ،الکتریسته و
میدان مغناطیسی
دانشآموزان پایۀ دهم ،عالوه بر آن از کتابهاي پایۀ دهم نیز میتوانند استفاده کنند.

براي کسب اطّالعات بیشتر به پایگاههاي اینترنتی به نشانی

، http://oly.medu.ir

 www.isro.isti.ir ، http://ysc.ac.irمراجعه و جهت برطرف نمودن مشکالت فنّی ثبتنام
الکترونیکی با شمارههاي  425-02209429و  425- 22454646و  46902020095تماس حاصل نمایید.

مركز ملّی پرورش استعدادهای درخشان
و دانش پژوهان جوان
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