
داًشدَیاى هوتاش سال سَم ٍ چْازم دز هقطع کازشٌاسی کِ دازای یکی اش شسایط ذیل 

، «فیصیک» زشتِ 24 لوپیاد دزادز زشتِ ّای )ّای تحصیلی  تَدُ ٍ دز زشتِ 

، «زیاضی»، «سلَل ّای تٌیادی ٍ هٌْدسی تافت» ، «شیست شٌاسی»، «شیوی»

هٌْدسی »، «هٌْدسی شیوی»، «هٌْدسی تسق»، «هٌْدسی عوساى» ، «آهاز»

شتاى »، «(شزاعت ٍ اصالح ًثاتات)هٌْدسی کشاٍزشی »، «هٌْدسی هکاًیک»، «کاهپیَتس

، «زٍاًشٌاسی»، «علَم خغسافیایی» ،«علَم اقتصادی» ، «حقَق»، «ٍ ادتیات فازسی

 «علَم شهیي» ،«هٌْدسی صٌایع» ،«الْیات ٍ هعازف اسالهی»، «علَم تستیتی»

کِ تَسط ساشهاى  «(پصشکی» ٍ«طساحی صٌعتی» ،  «هٌْدسی هَاد ٍ هتالَزٍضی»،

شَد، هی تَاًٌد خْت شسکت دز الوپیاد علوی داًشدَیی غیس هتوسکص  سٌدش اعالم هی 

ًحَُ ٍ شهاى ثثت ًام هتعاقثا )  ًام ًوایٌد ثثت تسای شسکت دز الوپیاد 2دز هسکص قطة 

 .(دز اطالعیْای ذکس خَاّد شد

داًشدَیاى سال سَم کِ حائص زتثِ اٍل تا پٌدن دز تیي ّن زشتِ ٍ ّن  (الف

ّای خَد شدُ ٍ هَاد دزسی آشهَى الوپیاد زا دز زشتِ تحصیلی خَد گرزاًدُ  ٍزٍدی

 . تاشٌد

داًشدَیاى سال چْازم کِ حائص زتثِ اٍل تا دّن دز تیي ّن زشتِ ٍ ّن ٍزٍدی  (ب

خَد شدُ ٍ حداکثس دز ّشت تسم داًش آهَختِ شًَد ٍ اهکاى صدٍز گَاّی اشتغال 

 تسای آًاى ٍخَد 2تِ تحصیل ًیوِ دٍم سال تحصیلی خْت ازائِ تِ هسکص هٌطقِ 

 .داشتِ تاشد

مهندسی  و زیست شناسی، شیمی، مهندسی شیمیداًشدَیاى زشتِ ّای  (ج

هی تَاًٌد دز الوپیاد غیسهتوسکص سلَلْای تٌیادی ٍ هٌْدسی تافت شسکت  صنایع

 . کٌٌد

  آًدستِ اش داًشدَیاًی کِ تا پایاى ًیوسال اٍل تحصیلی داًش آهَختِ هی: تثصسُ

ایي داًشدَیاى تا شسکت دز .  تَاًٌد شسکت ًوایٌد شًَد، دز الوپیاد غیس هتوسکص ًوی



 ّای   تَاًٌد دز زشتِ آشهَى کازشٌاسی ازشد کِ ّوصهاى تا الوپیاد هتوسکص است هی

تحصیلی خَد دز الوپیاد شسکت ًوایٌد کِ شسایط ٍ ضَاتط آى ّواًٌد آشهَى 

 15پس اش تسزسی ٍ اعالم ًتایح دز صَزتی کِ داٍطلثاى خصٍ . کازشٌاسی ازشد است

تاشٌد تِ هسحلِ دٍم  (تا کسة حد  ًصاب ًوسُ علوی تدٍى احتساب هعدل)ًفس اٍل 

 .زاُ هی  یاتٌد (هتوسکص)الوپیاد 
 


