
 

 

  

 

 بسمه تعالي

 کارنامه بيست و سومين المپياد علمي دانشجویي کشور

 ردیف

 

آخرین رتبه  رتبه رشته نام و نام خانوادگي

 کشوری

ایاب و ذهاب هزینه  هزینه پاداش) ریال(

 ) ریال(

 اولدانشگاه دارنده رتبه 

 یزد 000/654/1 000/000/5 64 31 جغرافیا زهره مبارکی 1

 یزد 000/634/6 - 64 61 جغرافیا شیال بی نیاز 2

 تهران 000/600/3 000/000/1 64 31 علوم زمین سید جواد حسینی 3

 بیرجند 000/660/3 000/000/1 16 60 علوم تربیتی عطیه عالیشان 4

 بیرجند 000/010/6 000/000/1 16 66 تربیتیعلوم  صابره یوسفیان منفرد 5

 بیرجند 000/000 - 16 15 علوم تربیتی نفیسه شهاب الدینی 6

 بیرجند 000/060/6 - 16 16 علوم تربیتی زینب بخشی 7

 قم -پردیس فارابی تهران 000/310/6 - 10 60 الهیات سید ابوالقاسم فضائلی 8

 صنعتی شریف 500/686/6 000/000/1 65 60 مهندسی برق مهشید ریکی 9

 تهران 000/600 - 64 64 مهندسی مکانیک علی پیری 11
 

 توضيح اینکه:

   دانشرریوی ممتاز اسررام سرروم و  هارما از دانشررااه سرریسررتان و بلو سررتان در  66اولین مرحله این المپیاد با شرررک

در دانشرااه سریستان و بلو ستان و در رقاب  با دانشااههای استان های سیستان و بلو ستانک کرمان و  60اردیبهشر  

 هرمزگان برگزار گردید.

  ک مهندسی بر قک  الهیاتجغرافیایی ک علوم زمینک علوم تربیتیکعلوم  رشرته 0نفر از دانشریویان این دانشرااه در  36تعداد

 ه یافتند.ا به مرحله کشوری رامهندسی مکانیک

  در تهران برگزار شد. در مرحله نهایی عالوه بر برگزیدگان هش  قطب  60تیر ماه  66و  68آزمون مرحله نهایی در مورخه

هر رشته نیز حضور  60رتبه برتر کنکور کارشرناسی ارشد  35الی  30نفر در هر رشرتهاک  60مرحله نیمه متمرکز احدود 

 داشتند.

  سریسرتان و بلو سرتان در آزمون مرحله نهایی شررک  کرده و موف  به کسب رتبه های  نفر منتخب دانشرااه 30تعداد

 مندرج در جدوم فوق شده اند.

  مبالغ مندرج در جدوم فوق بعنوان هزینه سررفر و پاداب به حسرراب الکترونیک بانک تیارت شرررک  کنندگان در مرحله

 نهایی واریز می شود.

  اینترنتی جه  کسب اطالع بیشتر می توان به آدرسhttp://olympiad.sanjesh.org .مراجعه نمود 

المپیاد علمی   هارمینمنتظر دریاف  نقطه نظرات اساتید و دانشیویان عالقه مندک جه  برنامه ریزی برای بیس  و 

 ادفتر استعدادهای درخشان دانشااها تماس بایرید. 13314605دانشیویی کشور هستیم. لطفا با شماره 
 

 «استعدادهای درخشان دانشگاه سيستان و بلوچستانگروه »
 


