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 یادلب پمل ا زیست آمادگی المپیادبرنامه جامع 

ال  های المپیادلبدوره  هینه برای المپیاد زیست با کمکسازی سریع و بآماده  مپیادلب برایاین فایل حاوی برنامه پیشنهادی 

 گیرد:قرار می نظر  قیت در المپیاد مد موف  رکن اصلی 3 کسب آمادگی از لحاظ  است. در این برنامه

 اسخگویی به سواالت المپیادبرای پ   کافیداشتن دانش و اطالعات اول: رکن 

 دقتی و ...( لوگیری از بی، جمدیریت زمان، کنترل استرس) و آزمون دادن داشتن مهارت حل سوالرکن دوم: 

 ها این توانایی ویت و تق ذهنیهوش و قدرت پردازش رکن سوم: داشتن 

 

 ت در المپیاد زم برای موفقی اطالعات و دانش ال کسب  .  1

 امه جامع مطالعاتی المپیادلب . برن 1.1

  برنامهین  ا  . ها بخوانیدهایی را در کنار آنکتابچه    و  یبی ببینیدبه چه ترترا    المپیادلبی  هادهیم که دوره توضیح می  ابتدا  رد

 : های زیر طراحی شده استفرضپیشبا   مطالعاتی

 مطالعه المپیاد اختصاص داده شود.ساعت به  20، حدود طی هر هفته •

نشدابکت • ذکر  برنامه  این  در  که  منابعی  و  م  ند اهها  عنوان  لنینثال)به  بیوشیمی  دورهبه    جر(،  توسط  کامل  ها  طور 

سازی  برای آماده  ( ماه  9)بیش از    صورتی که زمان زیادی مگر در    ؛نیست  ها ه آننیازی به مطالع  دیگر  و   شوندزین میجایگ

 د.ریدا

نید  توامیرا    2و    1مرحله    هایواالت آزمونرصد سد  90عات الزم برای پاسخگویی به بیش از  اطالبرنامه،    از این  ییروپ با   •

 کسب کنید. 

 طول بکشد. ماه  5فقط  برنامه  •

اصلی لحاظ    ماه( پیش از امتحانات  1  مثال)حث  رای مرور مبا هم بی  شود زمانتوصیه میامتحانی،    تا مانند هر طبیع •

 ید. کن

ن برای برای آماده شد  سال  1یش از  بثال، اگر  ر است. به عنوان مپذیکامال انعطافدر مورد این برنامه این است که  نکته مهم  

های دیگر خود )مانند  توانید ساعات کمتری در هفته را به مطالعه المپیاد اختصاص داده و از طرفی فعالیتمیدارید،    وقت   ادپیالم

العه هفتگی  ت مطتوانید با تالش بیشتر و ساع یپیش ببرید. از طرفی اگر فرصت کمی دارید، م را نیز  ورزش، هنر و ...(  کنکور،  

 ( به پایان برسانید. 2و  1های مرحله آزمونمثال، بین )به عنوان  تری کوتاهشتر، برنامه را در مدت  یب

  های مرجع را نیز بخوانید.برخی کتابهای موجود در پکیج جامع المپیادلب، در کنار دورهالعاتی شما باید  برنامه جامع مط  بقط

امر   این  بیشدلیل  مراجعازاهمیت  برخی  پوشش  )زیس  حد  عدم  یا  و  کمپبل(  شناسی  دوره   100ت  در  مبحث  های  درصدی 

از دورهشبخ  ،صفحه بعد   در جدول  پیادلب است.الم المپیادلب بهایی که  پ "در ستون  اید ببینید  های  کیج جامع  منابع داخل 

 ص شده است. مشخ "دلبع خارج از پکیج جامع المپیابمنا" ستوندر نید بخوا ها باید فصولی که از کتابو  "المپیادلب
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 منابع داخل پکیج جامع المپیادلب  ج از پکیج جامع المپیادلب منابع خار  هفته 

 ژنتیک مولکولی و ژنتیک کالسیک عمدتا مفهومی شامل بیوشیمی، زیست شناسی سلولی،  مباحث  فاز یک:  

 5تا  1جلسات  –ضروریات بیوشیمی دوره  5تا  1ول فص –زیست شناسی کمپبل  1

 10تا  6جلسات  –دوره ضروریات بیوشیمی  11و  7، 6فصول  –زیست شناسی کمپبل  2

 14تا  11جلسات  –دوره ضروریات بیوشیمی  10تا  8فصول  –زیست شناسی کمپبل  3

4 

 15تا  12فصول  –زیست شناسی کمپبل 

فصول   –سان امینی( ساژنتیک از دیدگاه حل مسئله )

 4تا  1

 

5 
 18تا  16فصول  –ل ت شناسی کمپبزیس

 7تا  5ول فص  –گاه حل مسئله ژنتیک از دید
 4تا  1جلسات  –شناسی مولکولی دوره زیست 

6 
 21تا  19فصول  –پبل زیست شناسی کم

 8فصل  –ژنتیک از دیدگاه حل مسئله 

 7تا  5جلسات  –لکولی دوره زیست شناسی مو

رکیبیات، احتماالت و آمار در حل مسایل  تکاربرد دوره 

ای مربوط به آموزش ه بخش  –المپیاد زیست 

 های احتمال ترکیبیات، احتماالت، و توزیع

7  

 6تا   1جلسات   –ژنتیک کالسیک دوره 

حل مسایل  ، احتماالت و آمار در ترکیبیاتربرد دوره کا

 بخش آمار  – المپیاد زیست

8  

 10 تا 7جلسات   –سیک دوره ژنتیک کال

حل مسایل  ، احتماالت و آمار در ترکیبیاتربرد دوره کا

 ژنتیک و حل سوال هایبخش – المپیاد زیست

، مربوط  ول دورها بخش – ولی دوره زیست شناسی سل

که در   زیست شناسی سلولیهای به آشنایی با تکنیک

 گیرند قرار میسوال  وردهای المپیاد مآزمون

9  
دوم دوره، مربوط  بخش  – وره زیست شناسی سلولی د

 حل سواالت آنالیز داده به اصول
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 ، تکامل، اکولوژی و رفتارشناسی ی حفظی شامل فیزیولوژی پزشک - ومی فاز دو: مباحث مفه 

 دورهکل    –امل دوره رفتارشناسی و تک 25تا  22فصول  –ت شناسی کمپبل زیس 9

 56تا  52فصول  –پبل زیست شناسی کم 10
مربوط به اکولوژی  بخش   – دوره اکولوژی و تکامل 

 جمعیت 

11 
  46، 45، 43، 41، 40فصول  –زیست شناسی کمپبل 

 47و 

های مربوط به بخش – دوره اکولوژی و تکامل 

 ها ی و بیومابین گونههای برهمکنش

12 
 50تا  48فصول  –زیست شناسی کمپبل 

 8تا  6فصول  –تون گایفیزیولوژی 

عصب و  غشا، سیل پتان –شکی دوره فیزیولوژی پز

 یژههای عصبی + حواس وسیستم

13 
 42فصل  –زیست شناسی کمپبل 

 16و  15، 10، 9فصول  –فیزیولوژی گایتون 

و   ECGقلب، مکانیک  –وژی پزشکی دوره فیزیول

 کهمودینامی

14 
 44فصل  –زیست شناسی کمپبل 

 26و  20تا   17فصول  –لوژی گایتون فیزیو

ه و تنظیم آب  کلیوژی فیزیول –کی شی پزوژدوره فیزیول

 و الکترولیت 

 31تا   27فصول  –فیزیولوژی گایتون  15
استاد   –یه کلفیزیولوژی  –دوره فیزیولوژی پرشکی 

 نی فغاستاد  ا –+ فیزیولوژی خون  فغانی

 تنفسمکانیک  –دوره فیزیولوژی پزشکی  42تا   38فصول  –فیزیولوژی گایتون  16

17  

  – گوارش و غدد فیزیولوژی  –دوره فیزیولوژی پزشکی 

 فغانی استاد 

 دوره کل   – 1398دوره حل مسئله سال 

18  
های مربوط به  بخش   – 1399له سال وره حل مسئد

 ، و سواالت آنالیز داده سواالت ریاضی، اکولوژی و رفتار

 ی گیاهی وژ و جانوری و فیزیول   اتومی گیاهیحفظی شامل سیستماتیک و آن: مباحث  3فاز  
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18 

 38و  35، 30، 29، 26فصول  –زیست شناسی کمپبل 

)یا زیست  22فصل  –گیاهی ریون زیست شناسی 

 ( 4ل فص  –ست شناسی گیاهی ر

 

19 

 39و   37، 36فصول  –زیست شناسی کمپبل 

)یا   24تا  22 فصول – زیست شناسی گیاهی ریون

 ( 6ا ت 4فصول   – تی رسزیست شناسی گیاه 

های  بخش –دوره سیستماتیک  آناتومی گیاهی 

فت گیاهان،  سیستماتیک گیاهی، نمای میکروسکوپی با 

 بافت گیاهانکروسکوپی ش مینهای خاص چیالگوو 

20 
)یا   26و  25 فصول –زیست شناسی گیاهی ریون 

 ( 13و  7فصول   –زیست شناسی گیاهی رست 

دوره:  ی مابق  –تومی گیاهی دوره سیستماتیک و آنا

های  ها و سازگاریشروط به بررسی بهای مرببخش

 ایط اکولوژیکک گیاهان با شرآناتومی

 دورهکل   – دوره فیزیولوژی گیاهی 

 34تا  32فصول  –یست شناسی کمپبل ز 21

 دوره کل   –دوره جانورشناسی 

مانده از های باقیبخش  – 2له حل مسئجامع دوره 

 ام(18دوره )از هفته 

 

 ، بخوانید: ها دوره   مشاهده نار  ست در ک توصیه شده ا   مطالعاتی در برنامه  هایی که  کتاب .  2.1

انه زیست شناسی  شده توسط انتشارات خ  شرسخه منتن)  لد ج  7  –   رآفتاب هن  :انتشارات  –  پبلزیست شناسی کم .  1

 نیز مناسب است(

 اندیشه سرا :تشاراتان –ساسان امینی  نویسنده: – ژنتیک از دیدگاه حل مسئله . 2

 (استعروف فیزیولوژی گایتون فرخ شادان ماین کتاب به ) رچه انتشارات: – فیزولوژی گایتون. 3

 الزم نیست(  2و  1)جلدهای  3جلد  –ناسی خانه زیست ش انتشارات: – ن زیست شناسی گیاهی ریو . 4

 تنها به یک مورد نیاز دارید( ، 5و  4)از بین موارد  : مدرسهانتشارات – ست زیست شناسی گیاهی ر . 5

سفارش   fastbook.irهای معتبر مانند  ها و یا وبسایتهای انتشاراتاز وبسایت  توانید به صورت آنالینها را میاین کتاب تمامی  

 دهید. 
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 دلب ی کمپبل المپیا شناس   های زیست دوره    .3.1

دانید کتاب  ر که میهمانطو  ار کرده است. کمپبل نیز برگز  کتاب  شاید تاکنون دیده باشید که المپیادلب تعدادی دوره مختص

های کمپبل  در دوره  باید آن را خوانده باشند.  های المپیادیست است و همهای ترین کتاب المپیاد زیشناسی کمپبل پایه  زیست

اند و نکات مخفی و زوایای پنهان متن آن نیز تشریح  داده شده  شمفهومی این کتاب به صورت کامل آموزالمپیادلب، مباحث  

درجه   باشید. ها مطمئن باشید چیزی از کتاب کمپبل نمانده که بلد نها این است که با دیدن آناند. درواقع هدف از این دورهشده

ده و  تر بوهای موجود در پکیج جامع پاییناز دوره پبلهای کممباحث آموزش داده شده در دوره  تی و میزان تخصصی بودنسخ

که به تازگی مسیر المپیاد آموزانی  به خصوص برای دانش  های کمپبلدر نتیجه، دوره    وجود ندارد.  هااین دوره  نی بینهمپوشا

کمک    ، گیرندیاد نمی و شاید  را آنطور که باید    هایی از آنکنند که بخشو یا در مطالعه کمپبل احساس می  دانهخود را شروع کرد

  د و ننرا مرور ک  خواهند آناند ولی حاال میآموزانی که خود کمپبل را خوانده  ها برای دانشهمچنین این دوره   .هستندننده  ک

 د. ند مناسب باشنتوان، مینیز متوجه شوندکات پنهان آن را ن

 

 کسب مهارت حل سوال .  2

 پیاد زیست منابع حل سوال برای الم .  1.2

در کنار برنامه مطالعاتی المپیادلب    ن دلیله همیب  ی باید انجام دهد. پیادرهایی است که یک المترین کا ل از اساسیحل سواتمرین  

توضیحات جامعی در مورد   ت از زمان خود را به حل سوال اختصاص دهید. ع سا  5تا    4فتگی  به صورت هکنیم حداقل  توصیه می

وبسایت المپیادلب    خلاد  "ستپیاد زیع حل سوال برای المب منا"در نوشته    یادیحاوی سوال المپ حل سوال و منابع  ول تمرین  صا

باشید که حل سواالت نظر داشته  قل درفقط به عنوان حدا  کنیم حتما به صورت کامل بخوانید.ائه شده است که توصیه میار

های  المپیاد "و    "اولله  مرح   –کتاب جامع المپیاد زیست  "اند )مانند  های گوناگون منتشر شدهقبلی المپیاد که در کتابهای  دوره

 بسیار بسیار واجب است.( "دوم مرحله    –زیست شناسی ایران  

 

 محور ریاضی و مهارت حل سواالت ریاضی تقویت دانش  .  2.2

ها نیاز به تسلط مناسب به درس ریاضی است.  شوند که برای حل آنی اصلی المپیاد زیست همواره سواالتی طرح میهادر آزمون

آموزان یا عدم قبولی دانشی  ای در قبولکنندهعیینست که خیلی از اوقات نقش تمحور این اسواالت ریاضیاین  نکته مهم در مورد  

  کیج جامع ه بخش قابل توجهی از پ همین موضوع باعث شده است ک  ، دارند. 2آزمون مرحله  های المپیاد، به خصوص  از آزمون

به آموزش مباحث   (لمپیاد زیستهای حل مسئله، و دوره کاربرد ریاضیات در اهدور  هایی ازبخش  ژنتیک کالسیک،ل دوره  شام)

زانی آموبولی برای دانشهای افزایش شانس قیکی از راه  ،اوصافبا این    .داشته باشداختصاص    در المپیاد زیستربرد  پرکاریاضی  

وش  ترین رساده  ها است.ر آنتر دانش ریاضی دتر و جامعایهپایدارند، تقویت  ت آماده شدن برای المپیاد  جهدی  وقت زیا  که

های خوب در این زمینه  رین حل سوال است. یکی از کتابتوجه به یادگیری مناسب ریاضیات دبیرستان و تمکار نیز  ین  برای ا

های به  دارد و هم تست  یخوبهای  این کتاب هم درسنامه  هست.   گاجانتشارات    IQکتاب ریاضیات جامع کنکور تجربی سری  

ید، و یا کال تمایل دارید دانش  کندر صورتی که در درس ریاضی احساس ضعف می    د.نچالش بکشنسبت دشوار که شما را به  

 :بخوانید به عنوان حداقلیاضی گاج را ر IQکتاب از  هاکنیم این فصلی ریاضی خود را بیش از پیش تقویت کنید، توصیه م

https://olympiadlab.ir/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%ad%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 تابع  •

 احتمال  •

 توان  شه وری •

 معادله و تابع درجه دوم •

 میتوابع نمایی و لگاریت •

 

 پردازش ذهنیهوش و قدرت  .3

تقویت   بهبود و  تقابلی  ثابت نبوده و  شمغز ما مانند حافظه و قدرت پرداز  هایواناییت  جوانب زیادی از،  برخالف دیدگاه عمومی 

ما در المپیادلب    د. ها را یاد بگیریهای مناسب برای تقویت آنیند و تمرسیها را بشناصرفا باید عوامل موثر بر این توانایی   .دارند

 ها مشاهده کنید: از این راهنید تواها را میدهیم که آنها را در اختیار شما قرار میدر این زمینههای زیادی آموزش

 های رشد فردی دوره •

 "اینکات مشاوره"بخش خصوص به  – له المپیادلبمج •

 پیادلب صفحه اینستاگرام الم •

 دلبل تلگرام المپیاناکا •

گی شما را یاری در تمام طول زند  چون که   اموزید، این دسته از مباحث شاید مفیدترین چیزی باشند که در مسیر المپیاد خود بی

 خود را توسعه و پیشرفت دهید.  غرم  هایروز سعی کنید توانایی و هر هیدها را به هیچ عنوان از دست ندآنخواهند کرد. پس 
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