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 تعالی باسمه

 جهان و ایران در ریاضی المپیاد
  ارجمند نقشینه امید

 یاضیاد ریالمپ یتۀ ملیمکعضو 

  مقدمه
این . ارائه شد» ریاضیات یادگیري در آموزشی جانبی هاي فعالیت نقش«مقالۀ حاضر برگرفته از مطالبی است که در میزگرد 

در  جانب و این ريیرزاوزیم دیمجدکتر  ، دکتر علی رجالی،حسینی حسن دمحم دسی، بهروز عمران آقایانمیزگرد با حضور 
الزم به ذکر است که طرح موضوعات در . برگزار شد 1391 شهریور 14، در تاریخ ایران ریاضی آموزش کنفرانس دوازدهمین

آموزش و  سوزان عرصۀ الزم است محققان و دل شود و آن میزگرد و این مقاله در بسیاري از موارد به قضاوت نهایی منجر نمی
افع کشور کارهایی عملی جریان المپیادهاي علمی را در راستاي من هایی علمی و راه تالش کنند تا با یافتن پاسخ پرورش

  .دند و رشد دهنتصحیح کن

  و وضعیت فعلی آن ریاضی المللی بین المپیاد چۀ تاریخ
پدیاي فارسی است که از  نامۀ باز ویکی دانشریاضی و  المللی بینسایت رسمی المپیاد مطالب این قسمت عموماً برگرفته از 

  .متناظر انگلیسی ترجمه شده است ۀصفح
از آن زمان . برگزار شد رومانیدر میالدي  1959در ) IMO )International Mathematical Olympiad اولین

. نشدالمپیاد  میزبان هیچ کشوريدر آن سال به دلیل مشکالت مالی . است برگزار شده 1980 سال المپیاد هر ساله جز
بودند، بنیان گذاشته شد ولی  شوروي، که تحت نفوذ بلوك پیمان ورشوالمپیاد در آغاز براي کشورهاي اروپاي شرقی عضو 

شد و تدریجاً  میزبانی می اروپاي شرقیالمپیادهاي اولیه تنها توسط کشورهاي . نهایتاً دیگر کشورها هم در آن شرکت کردند
  .به دیگر ملل گسترش یافت

  :مشاهده کرد طور خالصه به توان در چند مقطع زمانی زیر را می ریاضی المپیاد کمی گسترشروند 

 چکسلواکی، مجارستان، رومانی، :شرقی اروپاي از کشور 7 حضور با رومانی کشور در ،)1959( المپیاد اولین 
 .شرقی آلمان و شوروي جماهیر اتحاد لهستان، بلغارستان،

  1980عدم برگزاري به دلیل مشکالت مالی در سال. 
 کشور 50در کشور آلمان با حضور ) 1989(امین المپیاد  سی. 
 ترین تعداد تا کنون بیش(کشور  104در کشور آلمان با حضور ) 2009(د پنجاهمین المپیا(. 
  امروزآخرین تا ( کشور 100در کشور آرژانتین با حضور ) 2012(پنجاه و سومین المپیاد.( 

است و سن  نفر 6 تا کنون 1983 سال ازو  نفرچهار  1982 سال در، نفر هشت ،1981 سال تاها  تیم اعضاي تعداد
هر فردي با رعایت این . نام کرده باشند ثبت آموزش عالی ۀبوده و نباید در هیچ مؤسس 20تر از  کنندگان باید کم شرکت

  .تواند در المپیاد شرکت کند شرایط به هر تعداد می
ولی به شود  کننده داده می اد شرکترامتیازات فقط به اف ۀشوند؛ هم ها به رسمیت شناخته نمی تیم المللی بین در المپیاد

  .گیرد مورد مقایسه قرار می نیز ، که مجموع امتیاز اعضاي تیم است،رسمی امتیازات تیمیطور غیر
 :به شرح زیر است افتخار دیپلم و ها مدال اعطاي قوانین

 طال کنندگان شرکت دوازدهم یک 
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 نقره کنندگان شرکت دوازدهم دو 
 برنز کنندگان شرکت دوازدهم سه 
 شود می داده افتخار دیپلم گرفته کامل ةنمر سؤال یک از ولی نگرفته مدال که کسی به.  
دوره را  53شده در این هاي اعطاء کننده و آمار مدال رکتان شآموز دانشتعداد  است، IMO، که از سایت رسمی زیر نمودار

  .دهد نشان می

  
 IMOروش برگزاري 

آزمون در دو روز برگزار . است بوده ، شش تابودهتا  هفت که 1962 و 1960 هاي سال از غیر ها در تمام دوره ها سؤال تعداد
  .است ساعت نیم و چهارمدت آزمون در هر روز شود و  می

 6 حداکثر تواند می) میزبان از غیر( کشور هر از شروع المپیاد، قبل ماه چندها به این نحو است که  روش انتخاب سؤال
 ترکیبیات، دسته چهار در سؤال 30 حدود دریافتی هاي سؤال بین از میزبان .کند ارسال میزبان براي ،امانت رعایت با ،سؤال
 سؤال 6 ها، تیم سرپرستان از متشکل ژوري هیأت مسابقه، انجام از قبل روز چند .کند می انتخاب هندسه و اعداد ۀنظری جبر،
 شکل به انآموز دانشو  کنند می ترجمه خود تیم انآموز دانش زبان به را ها سؤال سرپرستان .کنند می انتخاب را نهایی

 دارد وظیفه سرپرست شود؛ می انجام سرپرستان مشارکت با ها برگه تصحیح .دهند می پاسخ ها سؤال به خود زبان به و انفرادي
 توافق به صورت در .کند ترجمه آموز را در اختیار دارد، ، که کپی برگۀ دانشتصحیح تیم براي صادقانه را برگه محتواي
 .شود مشخص می ژوري هیأترأي اکثریت در  با نهایی تصمیم) دهد می رخ ندرت به که( سرپرست و مصحح نرسیدن

 در کشورهاي مختلف ملی هاي تیم گزینش

 است آزمون چندین شامل آسیا، شرق در خصوصاً کشورها، برخی در .متفاوت است هاي مختلفکشور تیم در انتخاب شرو
 )مقارن با مهرماه( اکتبر هر شنبه یک دومین چیندر کشور  .است مقایسه قابل المللی بین المپیاد خود با آن دشواري که

 سطح در روزه، 5 اردوي به نفر 120 حدود) ماه مقارن با دي( ژانویه در. شود می برگزار نفر هزار دویست شرکت با ملی آزمونی
 16 از که شوند می برگزیده المللی بین المپیاد آموزشی ةدور براي نفر 30 تا 20 بین اردو این در. روند می ،المللی بین المپیاد
 برگزیده ملی تیم اعضاي ،دیگر گري غربال 2 و آزمون 8 تا 6 از بعد. انجامد می طول به )حدود دو هفته( آوریل 2 تا مارس

 ریاضی المپیاد و آمریکا ریاضی آزاد امتحان آمریکا، ریاضی هاي رقابت شامل انتخابی هاي آزمون آمریکادر کشور  .شوند می
 .دارد وجود تابستانی اردوي یک چین مثل تیم، گزینش نهایی رقابت در امتیازآوران باالترین براي. است آمریکا متحده ایاالت

: شود می برگزار مرحله چهار در روسیه فدراسیون علوم و آموزش وزارت نظارت تحت ساالنه طور به المپیاد روسیهدر کشور 
اي یک ماه و  در بازه( نوامبر 15 تا اکتبر 1 از سال هر آموزشی مؤسسات در اول ۀمرحل. نهایی ۀمرحل و منطقه شهر، مدرسه،

 توسط اي منطقه ۀمرحل. شود می برگزار شهري مسئولین توسط دسامبر 15 تا نوامبر 15 از بعد ۀمرحل. شود می برگزار) نیمه
 کمک به آموزش وزارت را نهایی ۀمرحل. شود می برگزار فوریه 10 تا ژانویه 10 از روسیه فدراسیون اجرایی مسئولین
 .کند می برگزار مه 1 تا مارس 20 از اجرایی مسئولین



3 

 

 ایران در ریاضی المپیاد ۀچ تاریخ

ریاضی توجه شود، وجود برخی مشکالت مسئولین را مجاب کرد که  المللی بینکه در ایران به المپیاد  چند سال قبل از این
ان ورودي آموز دانش، به دلیل عدم تمایل 1361 سالاندازي کنند؛ در  ان دبیرستانی را راهآموز دانشمسابقات ریاضی براي 

 افت شوراي« و دکتر یحیی تابش رجالی علی دکتر نهاد پیش بهفیزیک، -ریاضی ها براي تحصیل در گرایش دبیرستان
 استان در دبیرستانی ریاضی ۀمسابق اولین 1362 سالدر . شد تشکیل پرورش و آموزش وزارت تحقیقات دفتر در »ریاضی
 پانزدهمین با زمان هم ایران، در ریاضی المپیاد اولینبرگزار شد و در سال بعد  اصفهان صنعتی گاه دانش توسط اصفهان

 ریاضی بخش و پرورش و آموزش وزارت کاري هم با ریاضی، انجمن نظر زیر شیراز، گاه دانش در کشور ریاضی کنفرانس
 .برگزار شد اصفهان صنعتی گاه دانش

 المپیاد  در بود که البته به شکل شخصی ایرانی آموز دانش اولینکانادا  مقیم ایرانی آموز دانش امامی، احسان 1364 سالدر 
  .شد نقره مدال کسب موفق به وشرکت کرد  ریاضی المللی بین

آموزان  المللی ریاضی شرکت کردند تا مقدمات حضور دانش به عنوان ناظر در المپیاد بین ایرانتیمی از  1365در سال 
 ،نجفی علی محمد دکتر سرپرستی به ایران ةنفر شش تیم ،1366 سالسال بعد، یعنی . ایرانی را در این مسابقات فراهم کنند

 حضور با که ،المپیاد این در. شد کوبا راهی ریاضی المللی بین المپیاد در حضور نخستین براي ،پرورش و آموزش وقت وزیر
 خانبان اصغر علی آقاي توسط برنز مدال یک کسب به موفق ایران شد، می برگزار جهان سراسر از آموز دانش 243 و کشور 42
  .یافت دست ششم و بیست مقام به نمرات مجموع معیار با و شد

ۀ رتب میانگین. اند داشته حضور المللی در المپیاد بین سال 26 ایرانی هاي تیم، هجري شمسی 1391 سالیعنی  ،امروزتا 
  :دهد اي مختلف نشان میه را در سالزیر رتبۀ ایران  جدول .بوده است 5,6 آن معیار انحراف و 10,8 حضور 26ایران در این 
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کننده در المپیاد و  صعودي تعداد کشورهاي شرکت دهندة روند است، نشان IMOاز سایت رسمی برگرفته زیر، که  نمودار
 :ها است وضعیت تیم ایران در بین آن
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  المللی ریاضی هاي برتر در المپیاد بین وضعیت آماري تیم

دورة آخر المپیاد  26بر مبناي  رو روبهاعداد جدول 
 ، محاسبه شده میالدي 2012تا  1987المللی، از سال  بین

کشورها بر حسب . ها شرکت کرده است است که ایران در آن
بینید ایران  طور که می اند و همان میانگین رتبه مرتب شده

 .قرار داردگاه نهم  در جاي

 

  2012تا  1987المپیاد ریاضی از 

 نام کشور
رتبه در سال 

2012 

میانگین 
 رتبه

انحراف 
 معیار رتبه

 1,7 1,7 2 چین 1

 1,4 3,1 4 روسیه 2

 2,4 4,1 3 آمریکا 3

 4,7 7,6 10 رومانی 4

 6,2 9,4 19 بلغارستان 5

 6,3 9,7 9 ویتنام 6

 8 10,4 1 کره جنوبی 7

 5,3 10,6 12 کره شمالی  8

 5,6 10,8 8 ایران 9

 4,4 10,9 14 تایوان 10

  

سال اخیر کنیم، اطالعات  10اگر بررسی را محدود به 
تري در مورد وضعیت فعلی تیم کشورهاي مختلف از  دقیق

 :آید جمله ایران به دست می

 

  2012تا  2003المپیاد ریاضی از 

 نام کشور
رتبه در سال 

2012 

میانگین 
 رتبه

انحراف 
 معیار رتبه

 0,5 1,3 2 چین 1

 1,2 2,9 4 روسیه 2

 1,4 3,4 3 آمریکا 3

 3,9 5,5 1 کره جنوبی 4

 2,6 7,8 12 کره شمالی 5

 4 8,7 17 ژاپن 6

 3,9 10,4 10 رومانی 7

 4,5 10,4 8 ایران 7

 4,2 10,9 14 تایوان 9

 8,2 11,7 9 ویتنام 10

 ایران در ریاضی المپیاد مختلف مراحل

ترین تغییرات اضافه  از مهم. سال مراحل برگزاري المپیاد ریاضی در ایران دچار تغییرات بسیاري شده است 26در طول این 
آموزان، پس از قبولی در آزمون  نفر از دانش 40سال پیش است که هر ساله حدود  15شدن مدرسۀ تابستانی در حدود 

شوراي عالی انقالب فرهنگی تصویب کرد که گیرندگان مدال  1383هر سال عالوه در م به. کنند مرحلۀ دوم، در آن شرکت می
  .نفر تبدیل شود 12نفر  9طال، از 
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  :به این شکل است رانیدر ا در حال حاضر مراحل مختلف المپیاد ریاضی

  هزار ده چند حضور با( دبیرستان سوم و دوم پایه براي آخر، جواب و اي گزینه پنج هاي با سؤال اول ۀمرحلآزمون 
 )اول پایه انآموز دانش آزمایشی شرکت و نفر

  نفر پانصد و هزار حدود حضور با( تر ساده ولی المللی بین المپیاد مشابه ،تشریحی هاي با سؤال دوم ۀمرحلآزمون( 
 جوان پژوهان دانش باشگاه در نفر 40 حدود حضور با( تابستانی ۀمدرس( 
 کنندگان هاي نقره و برنز به دیگر شرکت و اعطاي مدال )کشوري طالي مدال اعطاي با( نفر 12 انتخاب 
 بعد سال بهار اوایل تا پاییز اواسط از آموزشی ةدور 
 نفره 6 تیم انتخاب 
 تیر اواسط تا خرداد اواسط از آموزشی ةدور 
 المللی بین مسابقات به تیم اعزام 

  ریاضیات رشتۀمستعد در  آموزان دانششناسایی آمار 
این شناسایی در سطوح . ریاضیات است رشتۀآموزان در  یکی از نتایج برگزاري المپیاد ریاضی در کشور شناسایی دانش

گیرند و در یک اردوي  نفر مدال طال می 12ها  گیرند که از بین آن نفر مدال کشوري می 40شود؛ ساالنه  مختلف انجام می
هاي مختلف  کند و اعضاي آن با دریافت مدال المللی شرکت می المپیاد بیننفره نیز در  6تیم . کنند چندین ماهه شرکت می

آموزان بیش از یک سال در یکی از مراحل المپیاد موفق به کسب مدال  که برخی از دانش با توجه به این .شوند بندي می سطح
سال  26ر نهایت آمار تقریبی در این د. هاي متوالی اشتراکاتی نیز با هم دارند شده در سال شوند، استعدادهاي شناسایی می

  :عبارت است از

  نفر برندة مدال کشوري 600حدود 
  نفر برندة مدال طالي کشوري 250حدود 
  عضو تیم ملی المپیاد ریاضی ایران 150حدود 

درصدي از این افراد در . رمجموعۀ سطر باالتر استی، زدوم و سوم يهاسطرشده در رکذ آماره کد یه داشته باشجتو
اند و اکثریت قریب به اتفاق بقیه نیز در یکی  رشتۀ ریاضی را به عنوان رشتۀ اصلی یا رشتۀ فرعی خود انتخاب کرده گاه دانش

تر  شیب يافراد نیچنه کفراهم شود  یطیشرا ندهیدر آ ه البته اگرکاند  دسی به تحصیل خود ادامه دادههاي مهن از رشته
 .خواهد شد یاضیاد ریالمپ یابیاستعداداز  يتر شوند استفادة به یاضیجذب رشتۀ ر

 ایران در ریاضی المپیاد مثبت نتایج و اهداف

 یاران فعلکاندر دست و شده است و چه بسا آغازکنندگان المللی ریاضی با اهداف مختلفی انجام شرکت ایران در المپیاد بین
واران مواردي را  توان فارغ از انگیزة این بزرگ ولی به هر حال می. این حرکت نیز در این مورد اختالف نظرهایی داشته باشند

  :به عنوان اهداف و نتایج مثبت این حرکت فهرست کرد

 دبیرستان مقطع در فیزیک و ریاضی ۀرشت به انآموز دانش جذب  
  آموزان مستعد در رشتۀ ریاضیات دانششناسایی 
 انآموز دانش و دبیران( مدارس در ریاضیات سطح تقویت( 
 ها گاه دانش در ریاضی ۀرشت هاي ورودي تقویت 
 انآموز دانش سطح در ریاضی مفید کتب تألیف و ترجمه 
 علمی بعد در ملی ۀروحی تقویت 
 علم با اسالمی يجمهور نظام ضدیت بر مبنی خارجی تبلیغات با مقابله 
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سوزان نظام  پاسخ به این سؤال نیاز به مطالعه و تحقیق جدي دارد و امیدواریم دل است؟ شده محقق باال موارد حد چه تا
 .به این امر اقدام کنند ،ها و مشاهدات محدود موضعی داوري آموزشی کشور با کنار گذاشتن پیش

 ایران در ریاضی المپیاد مشکالت و آفات

پردازم و قضاوت در  شود می در این مورد نیز تنها به ذکر مواردي که از نظر برخی از مشکالت المپیاد ریاضی شمرده می
  .کنم را به محققان مربوطه واگذار می داد کاهش را ها آن باید گونه چه و اند بروز کرده حد چه تا مشکالت ایناین مورد که 

 بیرونی هاي انگیزه تشدید دلیل به درونی هاي انگیزه شدن رنگ کم 
 ریاضی المپیاد با پرورش و آموزش ۀبدن گرفتن فاصله 
 ناموفق انآموز دانش در سرخوردگی آمدن وجود به 
 موفق انآموز دانش در جا بی توقع و غرور آمدن وجود به 
 گروهی کار تضعیف و فردگرایی تقویت 
 ها آن ذاتی استعداد به انآموز دانش مالی امکانات نسبی غلبه 
 ها شناسایی افراد مستعد از سوي کشورهاي دیگر و جذب آن 

 منابع

 .51 تا 46 صفحات 51 جلد ریاضی آموزش رشد مجله ایران، در يآموز دانش ریاضی مسابقات علی، رجالی،

 ،90 بهار ،3 ةشمار ،28 ةدور ،»ریاضی مسابقات و ریاضیات هاي خانه آموزشی هاي گروه تاریخچه« رضا، میرزاجلیلی،
 .43 تا 40 صفحات

 .تومانیان مگردیچ دکتر نجفی، علی محمد دکتر رضوي، اسداهللا دکتر رجالی، علی دکتر با مکاتبه و مصاحبه

http://fa.wikipedia.org/wikiالمپیاد_جهانی_ریاضی/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Mathematical_Olympiad 
http://olympiad.roshd.ir/History/History.aspx?OlympiadName=Mathematics 

http://www.imo-official.org/ 
 


