بسمه تعالی
برنامه زمانی مراحل اجرای آزمون مرحله اول دهمین المپیاد علوم و فناوری نانو مورخ 98/02/06
شروع آزمون :ساعت  10:00و پایان آزمون :ساعت 12:00
زمان

مسئول پیگیری یا

نحوه اطالع رسانی

موضوع

8:30

نگهبان

پیام شفاهی

درهای ورودی اصلی حوزه آزمون برای ورود داوطلبان باز شود ،پس از بازدید و
کنترل کارت ورودی ،متقاضیان به محل نصب راهنمای شماره صندلیها بر اساس
شماره داوطلبی راهنمایی شوند .چنانچه داوطلبی کارت نداشت ،به محل دریافت
کارت راهنمایی شود .از داوطلبان درخواست گردد که کارتهایشان را روی سینه
نصب کنند.
ورود همراه و وسایل اضافی مانند کیف ،ماشین حساب و تلفن همراه به حوزه
آزمون ممنوع است.

8:45

تطابق عکس

پیام شفاهی

در محل حوزه حضور داشته باشد و به افرادی که کارت ندارند با مشاهده کارت
شناسایی و اطمینان از وجود پاسخنامه اجازه ورود داده و مورد مربوطه را صورت
جلسه نماید.

9:00

مراقبان

پیام شفاهی

در محل حوزه حضور داشته باشند و دفترچههای آزمون و پاسخنامههای مربوط و
فرمهای نظرسنجی مربوط به محل تحت مراقبت خود را تحویل گیرند.

9:30

مسئول حوزه

پیام شفاهی

دستور داده شود درب ورودی به سالنهای برگزاری آزمون باز شود و ضمن
کنترل کارت ورود به جلسه داوطلبان ،به سمت صندلیها راهنمایی شوند.

9:45

مراقبان

بلندگو

9:50

داوطلبان

بلندگو

مخاطب

دفترچهها ،پاسخنامهها را در کنار صندلی داوطلبان توزیع نمایند.
به نام خدا
با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و با آرزوی طول عمر باعزت
برای مقام معظم رهبری ،ضمن عرض سالم و خیر مقدم توضیحات الزم در
خصوص برگزاری دهمین المپیاد علوم و فناوری نانو را به آگاهی میرساند.
المپیاد علوم و فناوری نانو ،با هدف ترویج این فناوری در مقطع دبیرستان و کشف دانش
آموزان مستعد ،هر ساله توسط باشگاه نانو که زیر نظر ستاد توسعه فناوری نانو فعالیت
میکند ،برگزار میشود .این المپیاد شامل سه مرحله است :مرحله اول ،یک امتحان کتبی
بر مبنای منابعی که توسط باشگاه نانو معرفی میشود ،است .رتبه های برتر این آزمون
برای آزمون کتبی مرحله ی دوم دعوت می شوند؛ برگزیدگان مرحله دوم به سومین
مرحله راه پیدا خواهند کرد و یک دوره عملی را در یکی از مراکز معتبر علمی کشور می
گذرانند .در پایان از برگزیدگان مرحله سوم در مراسم اختتامیه تقدیر میشود.

آزمون مرحله اول این المپیاد که امروز برگزار میشود شامل یک دفترچه با 45
سؤال چهارگزینهای است که به شما ارائه میشود تا در پاسخنامه ،پاسخها را از
ردیف  1تا  45عالمت بزنید.
مدت زمان پاسخگویی  120دقیقه است و آزمون نمره منفی دارد.
چنانچه به هر یک از  45سؤال اصلی بیش از یک پاسخ داده شود ،غلط محسوب
خواهد شد .انتخاب بیش از یک گزینه در سواالت نظرسنجی بالمانع است.
مشخصات مندرج در پاسخنامه شما باید با مندرجات کارت داوطلبی مطابقت
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داشته باشد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرتی موضوع را به مراقبان اطالع
دهید.
پاسخنامهها توسط رایانه تصحیح خواهد شد ،دقت نمایید مستطیل مربوط را با
مداد سیاه نرم پر کرده و از تا خوردگی ،کثیف شدن و همچنین از عالمت زدن
بیمورد روی برگهها خودداری نمایید.
پاسخ به سواالت نظرسنجی الزامی است.
الزم به ذکر است که آزمون راس ساعت  12:00خاتمه مییابد و زودتر از ساعت
 11:00امکان خروج داوطلب وجود ندارد.
9:55

قاری قرآن

بلندگو

تالوت آیاتی از قرآن مجید

10:00

داوطلبان

بلندگو

با نام و یاد خدا ،داوطلبان گرامی آزمون شروع شد ،لطفا دفترچه سؤاالت را
برداشته و پس از نوشتن نام و نام خانوادگی خود روی دفترچه ،به سؤاالت پاسخ
دهید.

10:30

مسئول تطبیق
عکس

پیام شفاهی

تطبیق پاسخنامه و کارت ورود به جلسه داوطلبان و چهره آنها با کارت
شناساییشان را بررسی و موارد متناقض را به صورت کتبی گزارش نماید .در
صورتی که کارت ورود به جلسه فرد فاقد عکس است ،عالوه بر نام فرد نام نهاد
ترویجی ثبتنام کننده داوطلب را صورتجلسه نمایید.

10:45

مسئول پذیرایی

پیام شفاهی

پذیرایی از داوطلبان

12:00

مراقبان و داوطلبان

بلندگو

داوطلبان گرامی وقت پاسخگویی به سواالت المپیاد تمام شد ،لطفا به سواالت
نظرسنجی پاسخ دهید.
دقت کنید که در صورت عدم پاسخگویی به این سواالت پاسخنامه شما تصحیح
نخواهد شد.

12:15

مراقبان و داوطلبان

بلندگو

داوطلبان گرامی وقت تمام شد ،لطفا پاسخنامه خود را به مراقبان تحویل دهید.
میتوانید دفترچه سوال را به همراه خود ببرید.

12:15

مراقبان

پیام شفاهی

پاسخنامهها را به ترتیب شماره داوطلبی ،بدون تفکیک حاضرین و غایبین ،و
دفترچه سواالت سفید را به رییس حوزه تحویل دهند.
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