به نام خدا

راهنمای برگزاری مرحلۀ اول چهارمین المپیاد هندسۀ ایران
همکار عزیز ،مجری محترم المپیاد هندسه؛
با سالم و احترام؛
خواهشمنديم موارد زير را در برگزاری اين آزمون رعايت کنید:
o

مدارسی که حداقل  10دانشآموز را برای شرکت در المپیاد هندسه ثبتنام کردهاند به عنوان حوزة برگزاری آزمون تعیین شدهاند.

o

شماره داوطلبی و نشانی حوزة هر دانشآموز  ،يک هفته قبل از برگزاری مسابقه در سايت المپیاد هندسه به نشانی  igo-official.irدر دسترس قرار گرفته
است .دانشآموزان با وارد کردن کدملی خود میتوانند اين اطالعات را دريافت کنند.

o

مرحلۀ اول المپیاد هندسۀ ايران در تمام گروهها از ساعت  ۹:00صبح پنجشنبه  5اسفند  1۳۹5آغاز میشود .مدت زمان مسابقه  150دقیقه در نظر گرفته
شده است.

o

بستۀ مربوط به المپیاد هندسه در شهر تهران از طريق مأمور اعزامی دبیرخانه و در شهرهايی که نمايندگی دارند از طريق نماينده و در ساير شهرها از طريق
پست تا چهارشنبه  4اسفندماه به حوزهها تحويل داده خواهد شد  .اين بسته شامل دفترچۀ سؤاالت مسابقه ،پاسخبرگهای شخصیسازی شده ،برچسب
صندلی و فرمهای صورتجلسه است( .توجه :اگر حوزهای تا آن تاريخ بستۀ آزمون را دريافت نكرد الزم است در اسرع وقت به دبیرخانۀ المپیاد هندسه اطالع
دهد).

o

يک ساعت قبل از آغاز آزمون ،بسته را باز کرده و تعداد دفترچههای هر گروه و مشخصات درج شدة دانشآموزان بر روی پاسخبرگها را کنترل کنید.

o

در صورت وجود مغايرت در اطالعات درج شده بر روی پاسخبرگ ،آن مغايرت را بر روی پاسخبرگ اصالح کنید و حتماً آن را به طور کامل در فرم صورتجلسه
شرح دهید.

o

از قبل به دانشآموزان يادآوری کنید که با خود مداد ،پاکن و مدادتراش بیاورند.

o

به شرکتکنندگان يادآوری کنید که المپیاد هندسۀ ايران صرفاً يک چالش آموزشی و ترويجی با هدف محک زدن مهارت دانشآموزان است و هیچگونه امتیاز
ويژة تحصیلی ندارد .از اين رو ،صحت برگزاری آن به خود دانشآموزان و مجريان سپرده شده است.

o

مرحلۀ اول المپیاد هندسه شامل  20سؤال پنج گزينهای است و به هر پاسخ درست چهار امتیاز مثبت و به هر پاسخ نادرست يک امتیاز منفی تعلق میگیرد.

o

همراه داشتن و استفاده از هرگونه کتاب ،جزوه ،يادداشت و لوازم الكترونیكی (تلفن همراه ،ماشین حساب ،تبلت و )...ممنوع است.

o

از آنجا که تصحیح پاسخبرگها توسط دستگاههای ويژه انجام میشود حتماً به شرکتکنندگان تأکید کنید که خانههای پاسخبرگ را با مداد مشكی نرم کامالً
پر کنند و از تا کردن پاسخ برگ ،مخدوش کردن آن و درج هرگونه عبارت ،کلمه يا عالمت اضافی روی آن پرهیز کنند.

o

شرکت کنندگان تا يک ساعت پس از شروع آزمون ،مجاز به خروج از محل برگزاری آزمون نیستند.

o

شرکت کنندگان میتوانند دفترچۀ سؤاالت را با خود ببرند.

o

در روز برگزاری تیمی از مشاوران علمی در دبیرخانۀ المپیاد هندسه مستقر هستند و شما می توانید در صورت بروز هرگونه مشكل از مشاوره تلفنی آنها
استفاده کنید.

o

پس از پايان زمان مسابقه ،پاسخبرگها را جمعآوری کنید .کلیۀ پاسخبرگها را به تفكیک «استفاده شده»« ،استفاده نشده (بدون نام و غايبان)» و «معیوب»
مرتب کنید و همراه با فرم صورتجلسه که به طور دقیق تكمیل و مهر و امضا کردهايد ،درون پاکت قرار دهید ،درب آن را مهر کنید و چسب بزنید و در
شهر تهران به مأمور اعزامی دبیرخانه و در شهرهايی که نمايندگی دارند به نماينده تحويل دهید .در صورتی که در شهر شما نمايندگی المپیاد هندسه وجود
ندارد و بستۀ آزمون را از طريق پست دريافت کردهايد ،پاکت پاسخبرگ را در اسرع وقت از طريق پست پیشتاز به نشانی دبیرخانۀ المپیاد هندسه ارسال کنید.

o

کلید آزمون در تاريخ  14اسفندماه بر روی سايت  igo-official.irدر دسترس همگان خواهد بود.

o

از برگزاری المپیاد هندسه در مدرسۀ خود عكسبرداری و فیلمبرداری کنید و برای دبیرخانه ارسال کنید .عكسها و فیلمهايی که ارسال میکنید در سايت
المپیاد هندسه نمايش داده خواهند شد.
نشانی دبیرخانۀ المپیاد هندسۀ ایران :تهران -میدان جهاد (فاطمی)-

سایر راههای ارتباطی:
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فاطمی -واحد4
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