
  1390سال ) المپيادهاي آنالين(هاي آزمايشي اطالعيه ثبت نام در آزمون
www.irysc.com 

  !آنالين؟ هايآزمون چرا

تـوانيم ارزيـابي   مـي  آزمونبه كمك  عالوه بر ايندهد؛ ابزاري است كه مطالعات ما را هدفمند كرده و به آن جهت مي آزمون

ي يادگيري براي ما خوبي از ميزان يادگيري خود داشته باشيم و با توجه به همين ارزيابي قابليت اصالح الگوي مطالعاتي و شيوه

  .وجود خواهد آمدبه 

كنـد؛ بلكـه هميشـه    ي خود نگاه نميبه چشم يك تهديد و ابزاري براي مؤاخذه آزمونگاه به آموز خوب و كوشا هيچيك دانش

ايـن  . گيـرد در نظـر مـي  يك فرصت جهت اصالح مسير حركت در راستاي رسيدن به اهداف عالي آموزشـي  به عنوان آن را 

د يادگيري و سرعت بخشيدن در كسب اهداف ميان مدت جهت رسيدن به اهـداف بلنـد   ديدگاه باعث آرامش خاطر در فراين

  .گرددمدت مي

در . باشدآموزي ميي دانشروح و همراه با نظارت افراد خارج از بدنهيك محيط سرد، بي آزموني معموالً ذهنيت ما از جلسه

   مـا  همـواره  هرچنـد كـه   ، ي ديگري در بر نخواهـد داشـت  هنتيج صورتي كه اين شرايط جز ايجاد تنش و نگراني در اكثر افراد

را خط كشي بدانيم كه بـراي سـنجش    آزموناگر هر يك از ما . توانيم با ديدگاه درست و منطقي اين شرايط را عوض كنيممي

نگـران نخـواهيم شـد و    گاه از برگزاري آن ابراز نارضايتي نكرده و از نمرات به دست آمـده  رود، آنميزان يادگيري به كار مي

  .نخواهيم بود –همچون تقلب  -ي مطلوب  هاي فرعي رسيدن به نتيجهبه دنبال راه آزموني كه در جلسهتر اينمهم

ي زمـاني اشـكاالت خـود را    هاي آزمايشي آن است كه در هـر دوره آزمونشرط رسيدن به موفقيت پس از برگزاري همچنين 

در راستاي همين اهداف، مرجع آموزش المپيادهاي  .ي بعدي رفع نماييمها را تا دورهو آن هرچند كه كوچك باشند، پيدا كرده

اينترنتي برگـزار   آزموني رياضي و فيزيك و شيمي، سه مرحله در سه رشتهبراي اولين بار در ايران  1388سال  ازعلمي ايران 

هـاي نجـوم و   رشته 1389از سال . استلمپيادهاي كشوري ا ي اولمرحله ها كامال مطابق باآزموناين  سرفصل سواالت. نمود

مـورد اسـتقبال    ها به چهار مرحله افزايش يافت كه خوشبختانهو تعداد آزمون كامپيوتر نيز به المپيادهاي مجازي اضافه گرديد

اضـافه  دهاي آنالين هاي فوق، زيست شناسي نيز به جمع المپياعالوه بر رشته 1390در سال . دانش پژوهان قرار گرفتفراوان 

  .شده است
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  1390هاي سال هاي برگزاري آزمونتاريخ و رشته

  تاريخ آزمون چهارم  تاريخ آزمون سوم  تاريخ آزمون دوم  تاريخ آزمون اول  آزمون المپياد

  دي 24و  23  آذر 25و  24  آبان 27و  26  مهر 29و  28  رياضي

  دي 24و  23  آذر 25و  24  آبان 27و  26  مهر 29و  28  فيزيك

  دي 24و  23  آذر 25و  24  آبان 27و  26  مهر 29و  28  شيمي

  دي 24و  23  آذر 25و  24  آبان 27و  26  مهر 29و  28  كامپيوتر

  دي 24و  23  آذر 25و  24  آبان 27و  26  مهر 29و  28  نجوم
  .داريد، پاسخنامه آزمون را تكميل كنيدروز دوم فرصت  21گيرد و تا ساعت صبح روز اول بر روي سايت قرار مي 8سواالت از ساعت 

به منظور آشنايي دانش . شودالمپيادهاي آزمايشي در رشته زيست شناسي نيز برگزار مي 1390از سال كه اشاره شد، ن اهمچن

دانش . گرددآبان برگزار مي 27و  26هاي آزمايشي در تاريخ رايگاناالت اين درس، يك آزمون پژوهان گرامي با نوع سو

به همراه ديگر دانش پژوهان، براي دو آزمون بعد در قادر خواهند بود كنند، پژوهاني كه در اين آزمون ثبت نام و شركت مي

  :نمايند هاي زير ثبت نامزمان

  تاريخ آزمون دوم  تاريخ آزمون اول  آزمون آزمايشي رايگان  آزمون المپياد

  دي 24و  23  آذر 25و  24  آبان 27و  26  زيست شناسي
  

  هاآزمونشركت در ي هزينه

) بيست هزار(000/20، برابر 1390مرحله المپيادهاي رياضي، فيزيك، شيمي، كامپيوتر و نجوم در سال  4ي شركت در هزينه

ورد ي ممانده در رشتههاي باقيبنابراين هر كس از هر تاريخي كه ثبت نام نمايد، به ازاي تعداد آزمون. تومان تعيين شده است

همچنين شركت در بيش از يك رشته براي هر نفر . دهدواريز انجام مي -تومان ) پنج هزار( 000/5به ازاي هر آزمون  -نظر 

آزمون باقيمانده از  2هاي رياضي و كامپيوتر ثبت نام نمايد، به ازاي آذر ماه در آزمون 10مثال اگر كسي در تاريخ . مجاز است

  .يوتر، مبلغ بيست هزار تومان را واريز خواهد كردآزمون باقيمانده از كامپ 2رياضي و 

تومان است و آزمون اول رايگان برگزار ) ده هزار( 000/10ي شركت در دو مرحله المپياد آزمايشي زيست شناسي، هزينه

  .خواهد شد
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  در المپياد آنالين شركت كنيم؟چگونه 

نام تاريخ برگزاري انجام داده باشيد و  دو روز قبل ازبراي شركت در هر رشته، بايد ثبت نام خود را در آن رشته تا  �

  .موجود باشد www.irysc.com/azmoonي هاي شما در صفحهآزمون

 .كنيدبه سايت مراجعه كرده و فايل سواالت را دريافت ميدر هر ساعت دلخواه ، در طول زمان برگزاري آزمون �

 .گيريدكنيد و زمان مناسب را براي آزمون در نظر ميرايط آزمون را در خانه، كتابخانه يا مدرسه ايجاد ميبهترين ش �

 .كنيدساز پاسخنامه وارد ميپس از پاسخ به سواالت، به سايت مراجعه كرده و پاسخنامه خود را در شبيه �

كنندگان كليد سواالت،كارنامه و نتايج آماري شركت )شب روز دوم 9ساعت (زمان آزمون پايان پس از پانزده دقيقه  �

توانيد در تاالرهاي گفتمان به بررسي همچنين تا چند روز پس از انجام آزمون مي .در اختيار شما قرار خواهد گرفت

  .ي تشريحي در اختيار شما قرار خواهد گرفتسواالت بپردازيد و سپس پاسخنامه

  ام كنيم؟ثبت ن المپيادهاي آنالينچگونه در 

از طريق پرداخت ) رمز اينترنتي( رمز دومدر صورت داشتن يا  ،هاي مورد نظر، از طريق عابربانكپس از انتخاب رشته �

و شماره كارت اگر پرداختي غير آنالين داريد، . ها را پرداخت كنيدتوانيد وجه آزمونمي آنالين در هنگام ثبت نام

 .خود را براي اعالم در فرم ثبت نام يادداشت نماييدشماره پيگيري يا فيش 

توانند با مي شود و همگياعتبار كلي اين كارت در نظر گرفته ميتوانند از يك كارت واريز را انجام دهند، چند نفر مي :توجه

 .ها ثبت نام كننددر آزمونو شماره پيگيري اعالم همين شماره كارت 

  :در هنگام واريز وجه، شماره كارت زير را به عنوان مقصد انتخاب نماييد �

  

خدمات است، بنابراين در پر كردن ي بهترين اطالعات خواسته شده براي ارايه. ها را تكميل نماييدفرم ثبت نام آزمون �

 !اي داردتغيير مشخصات مراحل پيچيده. فرم ثبت نام، دقت كنيد

 .حتما قبل از ثبت نام يك بار راهنماي ثبت نام را به دقت مطالعه نماييد تا در مراحل مختلف با مشكل مواجه نشويد �
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 48از پس . فرم ثبت نام را تكميل كنيد براي شركت در هر آزمون، تا دو روز قبل از شروع آزمون فرصت داريد �

هاي خود را برويد و اگر ثبت نام شما موفقيت آميز باشد، نام آزمون www.irysc.com/examبه آدرس  ساعت

سيستم حذف خواهد شد ي كه ثبت نام موفقيت آميز نداشته باشيد، فرم شما به طور خودكار از در صورت. خواهيد ديد

 .و بايد دوباره مراحل ثبت نام را به دقت طي كنيد

هاي مجازي از طريق پيامك به هاي آزمونكنيم حتما شماره تلفن همراه خود را وارد كنيد تا اخبار و اطالعيهتوصيه مي �

 .اطالع شما برسد

بخش پشتيباني  .مكاتبه نماييد exam@irysc.comفقط با ايميل در هر مرحله چنانچه مشكل يا سوالي داشتيد،  �

 .ها به طور روزانه مشكالت را بررسي كرده و پاسخ را به اطالع شما خواهند رساندآزمون

هرگز به اميد آخرين . كنيم براي بررسي ثبت نام و رفع مشكالت احتمالي فرصت كافي را در نظر بگيريدپيشنهاد مي �

 .ها نباشيد و اقال دو روز مانده به پايان فرصت ثبت نام، از تاييد نهايي مطمئن شويد لحظه


