
  
  1400- 1401:المپیادهاي علمی کشور سال تحصیلی مرحله اول منابع آزمون-بنام خدا

  
                            :المپیاد ریاضی

ناوین ریاضی، هندسه، آمار و احتمال، حسابان تا پایه یازدهم رشته تمامی کتابهاي درسی با ع
  ریاضی فیزیک

  
                              :فیزیکالمپیاد 

  )رشته ریاضی فیزیک(3فیزیک- 2فیزیک- 1تابهاي متوسطه دوم فیزیکک- 
  2و1بخش هاي فیزیک از کتابهاي آزمایشگاه علوم- 
  2هندسه- آمار و احتمال- 1هندسه- 1حسابان- 1کلیه دروس ریاضی تا پایه یازدهم شامل ریاضی- 
  
  

                                 :شیمیالمپیاد 
  کتابهاي شیمی پایه هاي دهم و یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم

  
  

                  :زیست شناسیالمپیاد 
  کتابهاي زیست شناسی دبیرستان-
  شناخت کافی از مطالب کتابهاي فیزیک و شیمی دبیرستان-
  
  

                             :کامپیوترالمپیاد 
  انتشارات چاپ و نشر کتابهاي درسی ایران-پایه دهم ریاضی فیزیک 1ریاضی-
  ترکیبیات، علیرضا علیپور، انتشارات فاطمی-
  آشنایی با الگوریتم ها، یحیی تابش، انتشارات فاطمی-

-Mathematical circles (Russian Experience), D.Fomin, S.Genkin, I. Itenberg, 
American Mathematical Society 

  .در انتشارات فاطمی وجود دارد "محافل ریاضی"ن ترجمه فارسی منبع آخر با عنوا: توجه



  
                    :نجوم و اخترفیزیک المپیاد

پایه هاي دهم، یازدهم و  و از 2و1حسابان-3و2و1هندسه- 3و2و1فیزیک-2و1ریاضی-
  )رشته ریاضی فیزیک(دوازدهم

سواالت در موضوعات نجوم کروي، مکانیک سماوي، اخترفیزیک و کیهان شناسی و : توجه
  .ابزارشناسی و رصد طرح خواهد شد

  
  

                                  :ادبی المپیاد
  2و1کتاب عربی و زبان قرآن-2و1کتاب علوم و فنون ادبی-کتاب فارسی پایه دهم و یازدهم-
  شاهنامه فردوسی، داستان سیاوش، تصحیح جالل خالقی مطلق-
  مثنوي معنوي، دفتر اول، تصحیح نیکلسون-
  ، نشر علمی و فرهنگی4،5،6قابوسنامه، بابهاي-
  ، تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی1،2گلستان سعدي، بابهاي-
  ، تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی1،2سعدي، بابهاي بوستان-
  دفتر آینه هاي ناگهان قیصر امین پورو شعر مسافر سهراب سپهري-
  

                    :جغرافیا المپیاد
  کتاب جغرافیاي ایران دهم-
  یازدهم انسانی) ناحیه اي(2کتاب جغرافیاي-
  دوازدهم انسانی) کاربردي(3کتاب جغرافیاي-
  سان و محیط زیست یازدهمکتاب ان-
  

                    :علوم زمین المپیاد
  )دوره اول متوسطه(کتابهاي علوم تجربی پایه هاي هفتم، هشتم و نهم -
  )قسمت زمین شناسی(کتابهاي آزمایشگاه علوم تجربی پایه هاي دهم و یازدهم -
  کتاب انسان کتاب انسان و محیط زیست یازدهم-
  کتاب زمین شناسی یازدهم-



  
             :بازساختی سلول هاي بنیادي و پزشکی المپیاد

  زیست شناسی دهم و یازدهم تجربی-
  فیزیک دهم و یازدهم ریاضی فیزیک-
  شیمی دهم و یازدهم تجربی-
  آمار یازدهم ریاضی فیزیک-

  :منابع تخصصی
فصل موردنظر آزمون مرحله   کتاب

  اول
  عنوان فصل

سلولهاي بنیادي 
انتشارات (بافتی 

خانه زیست 
  )شناسی

  سلولهاي بنیادي عصبی  1
  سلولهاي بنیادي پالپ دندان  3
  میسلولهاي بنیادي مزانشی  6
  هاي بنیادي مزانشیمی مشتق از سلولهاي بنیادي پرتوان انسانیسلول  7
  سلولهاي بنیادي مزانشیمی و تعدیل ایمنی  8

  سلولهاي بنیادي زایا  13
تمایز سلولهاي 

انتشارات (بنیادي
خانه زیست 

  )شناسی

  تمایز سلولهاي بنیادي پرتوان به سلولهاي بنیادي عصبی  1
  اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیهتمایز سلولهاي بنیادي پرتوان به سلولهاي   3
  تمایز سلولهاي بنیادي پرتوان به سلولهاي عضله قلبی  4

  کوچک مولکول ها در پژوهش هاي سلولهاي بنیادي  13
  اديخودسازیابی و کاربرد آن در تمایز سلولهاي بنی  15

سلولهاي بنیادي 
انتشارات (پرتوان

ست خانه زی
  )شناسی

  سلولهاي بنیادي رویانی موش  1
  سلولهاي بنیادي رویانی انسانی  2
  سلولهاي بنیادي پرتوان القایی  3
  سطوح پرتوانی بکر و آماده به تمایز در جوندگان و انسان  4

مهندسی 
انتشارات (بافت

خانه زیست 
  )شناسی

  مقدمه اي بر مهندسی بافت  1
  مقدمه اي بر زیست شناسی در مهندسی بافت  2
  رهایش کنترل شده ي فاکتورهاي زیست فعال در مهندسی بافت  7
  ارزیابی زیست موادروش هاي   8
  بازار محصوالت مهندسی بافت و سلول درمانی  9

  کاربرد نانوفناوري در مهندسی بافت  10
  بیورآکتورها در مهندسی بافت  11
  مفاهیمی و کاربردهاي آن در زیست فناوري: میکروفلوئیدیک  12

  



  
                    :علوم و فناوري نانو المپیاد

جهت کسب اطالع از فعالیتهاي باشگاه نانو و مجموعه سواالت المپیاد نانو در سالهاي پیش، به  -
  .راجعه شودم www.nanoclub.ir وبسایت

  
  

                   :المپیاد اقتصاد و مدیریت
  کتاب اقتصاد دهم انسانی-
  کتاب جامعه شناسی دهم و یازدهم انسانی-
  5-4-3-2دهم فصلهاي  )1(کتاب ریاضی و آمار-
  3- 1یازدهم فصلهاي ) 2(کتاب ریاضی و آمار-
  7-6-5کتاب روانشناسی یازدهم فصلهاي -
  
 :لمپیاد تفکر و کارآفرینیا

 :کتب درسی

  ي دهم ها، پایه ي نظري تمامی رشته کارگاه کارآفرینی و تولید، متوسطه- 
  ي یازدهم اي، پایه کارگاه نوآوري و کارآفرینی، آموزش متوسطه فنی حرفه- 

  :منابع تخصصی

   95بخش، چاپ دوم،  سید علیرضا فیض  ،»نهایت کارآفرینی، یک جرعه از بی«

هاي تفکر، خالقیت  ي نگرش و مهارت که موضوع المپیاد تفکر و کارآفرینی در زمینه با توجه به این
سایت   به وب براي تقویت اطالعات پایه،جهت کسب اطالعات بیشتر و و کارآفرینی است 

http://www.sharifstar.com  مراجعه شود.  
    

  


