آییهوامٍشرایطيتسُیالتشرکتدرالمپیادَایداوشجًیی 

داًـجَياى ػال ػَم تِ تاالي دٍسُ كاسؿٌاػي سؿتِّاي صتاى ٍ ادتيات فاسػي ،علَم اقتصادي ،الْيات ٍ
هعاسف اػالهي ،حقَق ،علَم تشتيتي ،ؿيوي ،فيضيك،آهاس ،سياضي ،صيؼتؿٌاػي ،هٌْذػي تشق،هٌْذػي
ؿيوي ،هٌْذػي هكاًيك ،هٌْذػي كاهپيَتش  ،هٌْذػي عوشاى ،هٌْذػي كـاٍسصي سؿتِ صساعت ٍ
اصالح ًثاتات ٍ طشاحي صٌعتي هيتَاًٌذ تِ دٍصَست دس الوپياد علوي داًـجَيي ؿشكت كٌٌذ.
-1المپیادمتمرکز
داًـجَياى تا ؿشكت دس آصهَى كاسؿٌاػي اسؿذ كِ ّوضهاى تا الوپياد هتوشكض اػت هي تَاًٌذ دس سؿتِ
ّاي هختلف الوپياد ؿشكت ًوايٌذ كِ ؿشايط ٍ ضَاتط آى ّواًٌذ آصهَى كاسؿٌاػي اسؿذ اػت .پغ اص
تشسػي ٍ اعالم ًتايج دس صَستي كِ جضٍ ً 15فش اٍل (تا كؼة حذًصاب ًوشُ علوي تذٍى احتؼاب
هعذل) تاؿٌذ تِ هشحلِ دٍم الوپياد ساُ هيياتٌذ.
تَجِ  :داًؾآهَخختگاى ًيوِ اٍل (ػال تحصيلي تشگضاسي الوپياد) يا داًؾآهَختگاى تْوي هاُ ػال
تحصيلي تشگضاسي الوپياد هي تَاًٌذ دس الوپياد ؿشكت ًوايٌذ .ايي هطلة تذيي هعٌي اػت كِ
داًـجَياًي كِ يك تشم اص صهاى داًؾآهَختگي آًاى گزؿتِ اػت هي تَاًٌذ دس الوپياد ؿشكت ًوايٌذ.
 -2المپیادغیرمتمرکز
داًـجَياى هوتاص ػال ػَم تِ تاال دس هقطع كاسؿٌاػي تا ؿشكت دس آصهَى الوپياد (غيش هتوشكض) دس
هشاكض قطة ّا هي تَاًٌذ دس الوپياد ؿشكت ًوايٌذ .دس ايي سٍؽ  ،داًـگاُ ّاي كـَس تِ  8قطة
داًـگاّي تقؼين ؿذُ ٍ تين ّاي هعشفي ؿذُ اص ّش داًـگاُ اتتذا دس هشاكض ايي قطة ّا تِ طَس
ّوضهاى تا يكذيگش تِ سقاتت پشداختِ ػپغ تشگضيذگاى ّش قطة دس كٌاس تشگضيذگاى الوپياد هتوشكض دس
هشحلِ ًْايي ؿشكت هي ًوايٌذ.
تًجٍ  :داًـجَياى هوتاص ؿشكت كٌٌذُ دس الوپياد غيش هتوشكض حتوا تايذ دس هقطع كاسؿٌاػي هـغَل
تِ تحصيل تاؿٌذ يعٌي فاسغ التحصيالى ًين ػال اٍل ػال تحصيلي تشگضاسي الوپياد ًيض ًوي تَاًٌذ دس
الوپياد غيش هتوشكض ؿشكت ًوايٌذ.

چگًوگیاوتخابداوشجًیانشرکتکىىذٌدرایهمرحلٍدرداوشگاٌيلیعصر 
الف -داًـجَي هتقاضي دس ّفتِي اٍل اسديثْـت فشم دسخَاػت سا تكويل ًوَدُ ٍ آى سا تِ
گشٍُ آهَصؿي خَد تحَيل هيًوايذ .گشٍُ آهَصؿي پغ اص تشسػيً 11 ،فش تشتش سا هعشفي
هيًوايذ.
تًجٍ -دس ايي هشحلِ هالک اًتخاب هعذل دسٍع اختصاصي اػت.
ب -دس ّفتِ آخش آرسهاُ گشٍُ آهَصؿي تا تَجِ تِ هعذل دسٍع اختصاصيً ،ظش اػاتيذ گشٍُ
آهَصؿي ٍ آصهَى (دس صَست صالحذيذ) پٌج ًفش ًْايي سا اًتخاب ٍ تِ دفتش اػتعذادّاي
دسخـاى هعشفي هيًوايذ.
ج -آصهَى هشحلِ اٍل (قطة) هعوَال دس اسديثْـت تشگضاس هيگشدد.
د -هشحلِ ًْايي الوپياد هعوَال دس اٍاخش تيشهاُ ّش ػال تا ؿشكت هٌتخثيي هشحلِ اٍل
الوپيادّاي هتوشكض ٍ غيش هتوشكض دس تْشاى تشگضاس ؿذُ ٍ ًتايج ايي آصهَى دس ؿْشيَس هاُ ّش
ػال اعالم هي ؿَد.
تسُیالتبرگزیذگانالمپیادَایعلمیيداوشجًیی 
تؼْيالتي كِ داًـگاُ ٍلي عصش اسائِ هيدّذ
-1داًـجَيي كِ دس هشحلِ اٍل اًتخاب ؿَد اص طشف داًـگاُ تـَيقي دسيافت ًوَدُ ٍ ّضيٌِ
ؿشكت ٍي دس هشحلِ ًْايي پشداخت هيگشدد.
-2داًـجَيي كِ دس هشحلِ ًْايي ستثِ تيي  1تا  31كؼة ًوايذ اص طشف داًـگاُ تـَيقي
هٌاػة دسيافت هيكٌذ.
تؼْيالتي كِ ٍصاستخاًِ اسائِ هيدّذ
-3داًـجَيي كِ دس هشحلِ ًْايي ستثِ تيي  1تا  15كؼة ًوايذ ،افضٍى تش دسيافت تـَيقي اص
داًـگاُ هيتَاًذ تذٍى آصهَى دس ّشيك اص داًـگاُّاي كـَس دس كاسؿٌاػي اسؿذ اداهِ تحصيل
دّذ.

-4داًـجَيي كِ دس هشحلِ ًْايي ستثِ  1تا  3كؼة هيتَاًذ اص تؼْيالت ريل اػتفادُ ًوايذ:
دسصَست قثَلي دس هقطع دكتشي هيتَاًذ اص تَسع تحصيلي ٍصاست علَم تْشُهٌذ ؿَد.دس طَل تحصيل دس دٍسُّاي تحصيالت تكويلي هيتَاًذ تشاي اسائِ هقالِ دس كٌفشاًغّايخاسجي اص تؼْيالتي كِ اص ػَي ٍصاست علَم تاهيي هيؿَد ،اػتفادُ كٌذ.
اگش هتقاضي تَسع دكتشي خاسج اص كـَس تاؿذ ،هيتَاًذ تشاي تـكيل پشًٍذُ تِ اداسُ تَسعهشاجعِ ًوايذ.
هيتَاًذ اص تَسع تحصيلي ًخثگاى اػتفادُ ًوايذ.هيتَاًذ خذهت ػشتاصي سا تا ػپشي كشدى يك دٍسُ آهَصؽ ًظاهي ٍ اًجام پشٍطُّايپظٍّـي سٍي هَضَعات هَسد ًياص كـَس تگزساًذ.
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