
 نحوه ثبت نام متقاضيان شركت در المپيادىاي دانشجويي

 

: بَ اطالع داّطلباى ششکت دس آصهْى الوپیادُای داًشجْیی هی سساًذ، ثبت ًام آًاى بَ یکی اص دّ سّش صیش صْست هی پزیشد

 

 المپياد متمرکز- 1

ُوضهاى با ثبت ًام آصهْى کاسشٌاسی اسشذ داّطلباى عالقوٌذ بَ ششکت دس الوپیادُای داًشجْیی ًیض دس آصهْى هزکْس ثبت ًام 

.  هی ًوایٌذ

بٌذ هشبْط بَ هٌحصشا الوپیاد، دس صفحَ ثبت ًام ًیض هخصْص داًشجْیاى سال سْم هقطع کاسشٌاسی هی باشذ ّ : تْجَ

. داًشجْیاى سال چِاسم ًیاص بَ پش کشدى بٌذ هٌحصشاً الوپیاد ًذاسًذ

 

 المپياد غيرمتمرکز- 2

داًشجْیاى هوتاص داًشگاٍ ُای دّلتی، دس دی هاٍ ُش سال تْسط داًشکذٍ ُای هحل تحصیل خْد، دس سشتَ ُای هشبْط بَ 

. الوپیاد بَ هشاکض هٌاطق هعشفی هی شًْذ

: بشای اًتخاب داًشجْیاى تْسط داًشگاٍ ُا، داسا بْدى ششایط ریل هالک خْاُذ بْد

 ًفش اص داسًذگاى باالتشیي هعذل دس دّسٍ تحصیل 5- 1

بشگضاسی آصهْى داخلی داًشکذٍ - 2

تاییذ هوتاص بْدى داًشجْیاى با تْجَ بَ ًْآّسی، خالقیت، داسابْدى هذال هسابقات جِاًی با تْجَ بَ ششایط هعذل دس سشتَ - 3

ُای الوپیاد  

 

 :مناطق ده گانو المپياد دانشجویی

.  داًشگاٍ ُای استاى تِشاى ّ البشص بَ هشکضیت داًشگاٍ تشبیت هذسط: 1هٌطقَ - 1

.  داًشگا ٍ ُای استاى ُای گیالى، هاصًذساى ّ گلستاى بَ هشکضیت داًشگاٍ هاصًذساى: 2هٌطقَ - 2

. داًشگاٍ ُای استاى ُای آرسبایجاى ششقی ّ غشبی، اسدبیل ّ صًجاى بَ هشکضیت داًشگاٍ تبشیض: 3هٌطقَ - 3

. داًشگاٍ ُای استاى ُای ُوذاى، هشکضی، قضّیي ّ قن بَ هشکضیت داًشگاٍ بْعلی سیٌا ُوذاى: 4هٌطقَ - 4

. داًشگاٍ ُای استاى ُای کشدستاى، کشهاًشاٍ، لشستاى ّ ایالم بَ هشکضیت داًشگاٍ ساصی کشهاًشاٍ: 5هٌطقَ - 5

. داًشگاٍ ُای استاى ُای یضد، چِاسهحال بختیاسی ّ اصفِاى بَ هشکضیت داًشگاٍ اصفِاى: 6هٌطقَ - 6

. داًشگاٍ ُای استاى ُای بْشِش، فاسط ّ کِکیلْیَ ّ بْیشاحوذ بَ هشکضیت داًشگاٍ شیشاص: 7هٌطقَ- 7

. داًشگاٍ ُای استاى ُای کشهاى، سیستاى ّ بلْچستاى ّ ُشهضگاى بَ هشکضیت داًشگاٍ شِیذباٌُشکشهاى: 8هٌطقَ- 8

داًشگاٍ ُای استاى ُای خشاساى شوالی، خشاساى سضْی، خشاساى جٌْبی ّ سوٌاى بَ هشکضیت داًشگاٍ : 9هٌطقَ- 9

. فشدّسی هشِذ

. داًشگاٍ ُای استاى ُای خْصستاى بَ هشکضیت داًشگاٍ شِیذچوشاى اُْاص: 10هٌطقَ- 10

 

 :مرحلو نيایی

. هٌتخبیي الوپیاد هتوشکض ّ غیش هتوشکض دس اّاخش تیشهاٍ با یکذیگش بَ سقابت هی پشداصًذ

.  سشتَ الوپیاد دس اّاسط شِشیْسهاٍ اص طشیق سایت هشکض الوپیاد اعالم هی شًْذ23ًتیجَ آصهْى ُای هشحلَ ًِایی 

 

 ًفش اّل بشگضیذگاى هشحلَ ًِایی هی تْاًٌذ بذّى آصهْى هتقاضی هعشفی بَ داًشگاٍ ُا دس هقطع کاسشٌاسی اسشذ 15: تْجَ 

.  باشٌذ
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