
1 
 

 

 

 
. 

 

 معارف و فارسی، الهیات ادبیات و زبان هاي رشته در کشور دانشجویی علمی المپیاد هشتمین و بیست رساند می آگاهی به

 شیمی، مهندسی مهندسی برق، آمار، ریاضی، شناسی، زیست فیزیک، شیمی، حقوق، تربیتی، علوم اقتصادي، علوم اسالمی،

 زمین، علوم مجموعه جغرافیایی، علوم مجموعه کشاورزي، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی

 در همزمان طور به بافت، مهندسی و بنیادي سلولهاي و صنایع مهندسی روانشناسی، متالوژي، و مواد مهندسی مجموعه

شد. لذا از دانشجویان  خواهد برگزار 6 منطقه مرکز عنوان به دانشگاه اصفهان مرکزیت با 1402 ماه اردیبهشت 15 روز

 واجد شرایط دعوت می شود که در این المپیاد شرکت نمایند.

آن  مکان برگزاريمعرفی شده بوده و مواد امتحانی سواالت این امتحان بصورت تشریحی بر اساس الزم به ذکر است  

 می باشد. براي دانشجویان دانشگاه میبد در دانشگاه یزد

 شرایط :حائز  دانشجویان -الف

توانند در این المپیاد می نفر اول ورودي خود باشند، 5جزء سال سوم و چهارم که  دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی

 شرکت نمایند.

          مشغول به تحصیل  1401ترمه فارغ التحصیل شده و در نیمسال دوم  7دانشجویان سال چهارم که بصورت  توجه:

  امکان شرکت در المپیاد را ندارند. باشند،نمی

 :مدارك مورد نياز جهت ثبت نام -ب

 با باید خواهران باشد )عکس مشخص کامل طور به تمام رخ، واضح و جدید که در آن چهره 3*4یک قطعه عکس  -1

 کامل باشد.( اسالمی حجاب

به شماره شناسه  4001032403020567 حساببه شمارهتومان  000398.به مبلغ واریز حق ثبت نام  -2

به مرکزی زد بانک ن IR 730100004001032403020567یا  394119604720324001600403020567

 هزینه از نیمی،مصوبه هیات رئیسه مطابق) و ارائه اصل فيش واریزی  اختصاصی دانشگاه ميبد درآمدهای نام سایر

 199.000یعنی  و مابقی مبلغ برتر ورودي خود باشند، توسط دانشگاه پرداخت شده %10دانشجویانی که جز  نام ثبت

 پرداخت شود.( دانشجو تومان باید توسط
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 :نحوه ثبت نام -ج

به مسئول استعدادهاي درخشان ، 15/01/1402را حداکثر تـا پـایـان وقت اداري  موردنیازمتقاضیان باید مدارك  -

فن  توانند با شماره تلاین زمینه نیز میآموزش کل، آقاي مسلم زارع تحویل نمایند. در صورت داشتن سوال یا مشکل در 

 تماس حاصل نمایند.  09135481024یا شماره موبایل  و اداري ساعاتدر  03533212216

 :امتيازات شرکت در المپياد -د

تخاب داشتن سهمیه در ان و همچنین توانند از تسهیالت بدون آزمون کارشناسی ارشددانشجویان حائز رتبه در المپیاد می

 هاي کارشناسی ارشد برخوردار شوند.رشته

از دانشجویان برگزیده در المپیاد دانشجویی، با جوایز زیر تشویق و قدردانی  طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه میبد نیز

 :آیدمیبه عمل 

 میلیون ریال 10:الف( در صورت راه یابی به مرحله منطقه اي 

 لیون ریال می 30ب( در صورت راه یابی به مرحله کشوري:  

 میلیون ریال 100حائز رتبه اول تا سوم در مرحله کشوري: ج( 

 مواد امتحانی المپياد: -ه
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