"به نام حق"

جزییات برگزاری پنجمین المپیاد هندسه ایران
زمان بندی و نحوه برگزاری









آزمون المپیاد هندسه امسال  ۱۵شهریور و مراسم اختتامیه و کارگاهها در روز  ۲۳ام شهریور برگزار خواهد شد.
مهلت ثبت نام در آزمون ۱۳مردادماه لغایت ۱۹ام مرداد برای برگزیدگان چالش هندسی چیتا است .همچنین کسانی
که موفق به شرکت در این چالش نشده اند میتوانند در مهلت ثبتنام از طریق همان پایگاه همانند برگزیدگان چالش
هندسی چیتا ثبتنام کرده و فایلی حاوی رزومه خود ارسال کنند تا در صورت مورد پذیرش قرار گرفتن آن در کمیته
برگزاری مجوز حضور در آزمون را بدست آورند توجه کنید ثبت نام در آزمون به منزله حضور در کارگاهها نیست و
زمان ثبتنام در کارگاهها متعاقبا اعالم میشود.
آزمون در تمام حوزههای امتحانی راس ساعت  ۹صبح روز  ۱۵شهریور آغاز میشود و از ساعت  ۷:۳۰الی  8:۳۰صبح
امکان پذیرش وجود دارد ،پس دقت داشته باشید قبل از ساعت  8:۳۰در محل آزمون حضور داشته باشید( .امکان
ورود اولیا دانشآموز به حوزهی امتحانی وجود ندارد).
 ۴روز پس از اتمام آزمون راه حل تمامی سواالت هر سه سطح برروی پایگاه المپیاد هندسه ایران به نشانی IGO-
 official.irدر دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
به نفرات برتر که در شهرهای اصفهان ،مشهد ،تبریز و شیراز آزمون دادند در اسرع وقت اطالع رسانی میشود ،که در
صورت امکان در مراسم اختتامیه برای گرفتن جایزه و لوح تقدیر شرکت کنند.
مراسم اختتامیه از ساعت  ۱۶الی  ۱۹روز  ۲۳شهریور در تهران و در سالن جابر بن حیان واقع در دانشگاه صنعتی
شریف برگزار میشود ،برای ورود به دانشگاه و سالن ،همراه داشتن یک کارت شناسایی و کارت شرکت در آزمون (که
از طریق سایت ثبتنام دریافت و توسط دانش آموز چاپ شده) الزامی است.

الزامات،قوانین و نکات برگزاری





همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و یک کارت شناسایی معتبر برای پذیرش در روز آزمون الزامی است.
کمیته برگزاری هیچ مسئولیتی در قبال ایاب و ذهاب دانش آموزان ندارد و مسئولیت این امر برعهده دانش آموزان
است.
رعایت شئونات اسالمی در تمامی طول برنامه الزامی است و کمیته برگزاری میتواند در صورت مشاهده هر گونه
تخطی ،اقدام الزم را به عمل آورد.
به همراه داشتن وسایل الکترونیکی در طول آزمون مصداق تقلب است و با آن برخورد خواهد شد.

مکان برگزاری
 oتهران
دبیرستان غیرانتفاعی ضحی
ولنجک  ،خیابان  ۱۹شرقی  ،مجتمع آموزشی ضحی
 oمشهد
دبیرستان هاشمی نژاد ۳
انتهای بلوار معلم ،چهار راه ستاری ،بلوار آموزگار ،بین آموزگار  ۶۹و  ،۷۱دبیرستان هاشمی نژاد ( ۳دوره دوم)
 oتبریز
تبریز  ،فلکه همافر  ،کوچه مولوی  ،پالک  ، ۶واحد همکف
 oشیراز
پسران
دبیرستان معارف ۲
خیابان قصرالدشت،نبش کوچه ( ۲۲بین سهراه فلسطین و چهارراه مالصدرا) آموزشگاه ژرفاندیشان (دبیرستان معارف)۲
دختران
دبیرستان نمونه دولتی شهید پژمان
بلوار چمران ،بلوار نیایش ،نبش کوچه  ،۱۳دبیرستان نمونه دولتی شهید پژمان (دوره دوم)
 oاصفهان

مرکز استعدادهای درخشان
بلوار صفه  ،بعد از بیمارستان الزهرا  ،جنب غربی دانشگاه ،مرکز استعدادهای درخشان (دوره اول)

