تاریخچه
اولین دورهی المپیاد هندسه در  ۱۳شهریور  ۱۳۹۳با حمایت کمیتهی المپیاد ریاضی در دو شهر اصفهان و تهران به
صورت همزمان و تنها در دو سطح برگزار شد.
دومین دوره این المپیاد با رویکرد گسترش مسابقه در سطح ملی و بین المللی در شهریور  ۱۳۹۴در سه سطح کلید خورد
و از آن سال به بعد مسابقه در سه سطح برگزار شد؛ به غیر از ایران  ۲۳کشور در این دوره شرکت داشتند.
سومین المپیاد هندسه ایران در روز پنجشنبه ،مورخ  ۱۸شهریور ماه برابر با  ۸سپتامبر ،همزمان در سه شهر تهران ،مشهد
و تبریز برگزار شد .تعداد شرکت کنندگان داخلی حدود  ۳۴۰نفر بود .در بخش بینالمللی سومین المپیاد هندسه۳۰،
کشور خارجی شرکت کردند؛ تعداد شرکت کنندگان در سطح بینالمللی حدودا  ۲۵۰۰نفر بوده است.
چهارمین دروه با یک مرحله آزمون تستی در سطح گستردهای برگزار شد پذیرفتگان این مرحله مجوز شرکت در مرحلهی
دوم را کسب کردند؛ مرحله دوم این آزمون در  ۱۶ام شهریور  ۱۳۹۶برگزار خواهد شد.
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نکات مهم آزمون مرحلهی دوم
 oدقت کنید که آزمون در چهار شهر تهران ،شیراز ،مشهد و تبریز همزمان در تاریخ  ۱۶شهریور برگزار میشود.
 oظرفیت برای دانش آموزانی غیر استان تهران که متقاضی شرکت در آزمون و برنامهی استان تهران هستند محدود است.
 oالزم به ذکر است که برنامهی جانبی فقط در شهر تهران در تاریخ های ۱۶ام و ۱۷ام شهریور برگزار می شود و در شهرهای شیراز
 ،مشهد و تبریز فقط آزمون در تاریخ ۱۶ام شهریور برگزار می شود.
 oدانش آموزان شهر تهران نمیتوانند در برنامههای جانبی تهران شرکت کنند
 oمراسم اختتامیه و اهدای جایزه به نفرات برتر در تاریخ  ۱۸شهریور در تهران برگزار میشود.
 oبه نفرات برتر که در شهرهای تبریز ،شیراز و مشهد آزمون دادند در تاریخ  ۱۷شهریور از طریق سایت اطالع رسانی میشود و
مجوز حضور در مراسم اختتامیه  ۱۸شهریور در تهران و دریافت لوح مربوطه داده میشود.
 oافرادی که از شهرهای غیر از تهران به محل آزمون در تهران میایند و تمایل دارند در کارگاه های اموزشی شرکت کنند ولی
خوابگاه نمی خواهند با پرداخت  ۵۰هزار تومان بیشتر میتوانند عالوه بر کارگاه ها در روز ۱۶ام و ۱۷ام شهریور از وعده های نهار
نیز استفاده کنند.
همانطور که جزئیات بیشتر را در برنامه ی آزمون مشاهده می کنید در روز های ۱۶ام (بعد از آزمون) و۱۷ام
شهریور کارگاه های آموزشی برگزار می شود؛ این کارگاه ها فقط مخصوص دانش آموزان غیر تهرانی
است (دانش آموزان داخل استان تهران ولی غیر از شهر تهران اجازه ی حضور را دارند).
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