
 آموزیدانش ادبی   المپیاد برگزاری یاطالعیّه
 

 
 

 قم استان فارسی ادبیّات و زبان معلّمان آموزشی علمی جمننا

 آموزشیي علمیي انجمن ساندرمي آگاهي به آموزاندانش تحصيلي روند در علمي هايمسابقه و المپيادها تأثيرگذار و ارزنده نتايج به نظر احترام، با    
 فارسي درس يادگيري و ياددهي فرآيند به بخشي وکيفيّت بهبود راستاي در 9313-9314 تحصيلي سال در قم، استان فارسي ادبيّات و زبان معلّمان

 .نمايدمي برگزار را «ات فارسیادبيّ »آموزیدانش المپياد آموزاندانش ادبي و زباني هايمهارت تقويت و
 :اجرا ی شیوه ف( ال
 دوم و اوّل و  ل متوسطهاوّ یدورههفتم و هشتم  ابتدایی، ششم و پنجم ایهپایه داوطلب و مندعالقه آموزاندانش براي المپياد  -9

 .ندارد محدوديّتي نفرات تعداد لحاظ از و است آزاد و داوطلبانه المپياداين  در مدارس آموزاندانش شرکت .گرددمي برگزار دبیرستان و سوم
با صدور اطالعيه و کیارت قبل از زمان اجرا، و  برگزار استاني هماهنگ يمرحله يک در 1313// اسفندماه 15 جمعه روز المپياد -2

  هاي آزمون اعالم خواهد شد.ساعت دقيق و حوزهورود به جلسه، 
 «پرتو سخن» کتاب هاي تحصيليي پايههمه براي آنان، ادبي علمي و افزاييودانش غيردرسي هايکتاب مطالعه به آموزاندانش تشويق براي -3
بودجه بندي مواد المپياد از  از کتاب  پرتو سخن طرح خواهد شد. ي هر پايههايک چهارم سوال .است شده گرفته نظر در المپياد کمکي منبع عنوان به

 ( ادبي شده است. هايکتاب مزبور جايگزين کتاب دانش) توان تهيّه کرد.از محلّ ثبت نام مي محتواي کتاب درسي و کتاب پرتو سخن را
  شیماره حسیاب بیه بايید کیه شیده، تعيیين نیام ثبت يهزينه عنوان به تومان (0888 ) هزار هشت مبلغ  المپياد هايهزينه از بخشي تأمين منظور به  -4
 و زبیان معلّمان آموزشي علمي انجمن نام به ،(صادرات بانک شعب کلیّه در پرداخت قابل ) صدوق شعبه صادرات انکب (8018017001880 )

 هاي اجراي المپياد به عهده انجمن خواهد بود.ي هزينههمه.گردد تحويل نام ثبت هنگام فيش اصل و واريز قم، استان فارسي ادبيّات
 ارائیه بیا نیام ثبت محل در آموزاندانش انفرادي نام ثبت .نمايند داوطلب آموزاندانش نام ثبت به اقدام يکجا صورت به مدارس شودمي پيشنهاد  -5

  .شود نگهداري مدرسه نزد گروهي نام ثبت و آموزدانش نزد انفرادي واريزي فيش تصوير .ندارد منعي مدرسه، گواهي
 و حیال شیرح نظم، و نثر متون مفهوم دريافت و درک د:مانن درسي محتواي کتابتمام  هاسوال احيطرّ رد .شد خواهد طرّاحي ايچهارگزينه سؤال 55 المپياد براي -6

  خواهد داشت. منفي نمره نآزمو .بود خواهد مدّنظر  ......و هاتمرين شناسي،واژه ها،هواژ امالي درسي، هاينکته شعر، حفظ ارزيابي، خود نويسندگان، و شاعران آثار
 :برتر افراد تشویق و انتخاب نحوه( ب

 بود. نخواهد عمل مالک جنسيّت برگزيده افراد و معرّفي انتخاب در -7
 و دولتیي -9 :بیه مدارس نوع تفکيک برگزيدگان معرّفي و انتخاب در مدارس، اين از يک در هر گوناگون استعدادهاي وجود و مدارس نوع تعدّد لحاظ به -8

 .گرددمیهای اول تا ششم هر پایه تقدیر از رتبه با توجّه به نوع مدرسه و لحاظ ، درخشان استعدادهاي و دولتي نمونه  -3، غيردولتي -2 شاهد،
کسیب   را اسیتاني ششیم تیا اول هايرتبه آنان، آموزان دانشدو تن از  که معلّماني و مديران براي قم استان پرورش و آموزش کلّ اداره انجمن، پيشنهاد به -1

 .نمايدمي صادر نامه تقدير ،نمايند
 و المپيیاد علمیي فضیاي بیه بخشي کيفيت در را فعّاليّت بيشترينو همچنين  1حائز شرايط بند  که دبيراني و آموزگاران معاونان، مديران، به انجمن -95

       .نمايدمي تقديم هدايايي باشند، داشته المپياد در آموزاندانش شرکت
 :گردد تحويلهمراه فيش واريزي  و تهيّه زير شيوه به برگي نمونه در پايه تفکيک به مدرسه در شده نام ثبت آموزان دانش مشخّصات -99

 9313-9314 تحصيلي سال  –  قم استان فارسي ادبيّات و زبان معلّمان انجمن ادبيّات فارسي المپياد در کنندگان شرکت صاتمشخّ نمون برگ ثبت 
  تيزهوشان نمونه دولتي غيردولتي شاهد  دولتي : نوع مدرسه....................... :ناحيه مقطع:.......................  ............................: مدرسه
 توضيحات تحصيلي پايه خانوادگي نام نام رديف
     

  مدرسه مهر و مدیر امضای
 

 :واریزی فیش اصل و داوطلبان فهرست تحویلمکان و زمان پ( 
مصلّی و پل صفاییه(، مصلّی )جنب ،ی پروفسور حسابی، واقع در خیابان ساحلیمرکز تحقیقات علمی و فنّ مکان:

  ؛( 82)، پالک(4) کوچه شماره،قدس جنوبی
 13صبح تا   2 :ساعت ؛تعطیل و پنجشنبهروزهای  بجز 3131 ماه دی 18 تا آذرماه 15  زمان:

 

  کنید. نگاهwww.parheeb.ir برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی انجمن به نشانی:
 3131آبان  – قم استان فارسی ادبیّات و زبان معلّمان آموزشی علمی انجمن

http://www.parheeb.irنگاه/
http://www.parheeb.irنگاه/



