
 

 بسمه تعالي

 المپياد علمي دانشجویي کشورهفتمين کارنامه بيست و 

ر

د

ی

 ف

 رشته المپياد نام خانوادگي نام
رتبه 

 دانشجو

هزینه ایاب و ذهاب 

 ) ریال(

+ مرحله  1پاداش مرحله 

 نهایي) ریال(

 جمع کل ) ریال(

 10.000.000 10.000.000 - 35 جغرافيا سابقي معصومه 1

 10.000.000 10.000.000 - 28 جغرافيا شکرزهي اسما 2

 10.000.000 10.000.000 - 31 جغرافيا اميری پور  سکينه 3

 30.000.000 20.000.000+10.000.000 - 17 جغرافيا اسماعيل زهي آرزو 4

 780.000 ,15 10.000.000 5,780.0000 61 حقوق جمالي فاطمه 5

 31.500,000 20.000.000+10.000.000 1.500.000 12 روانشناسي آذرکيش ميثم  6

 11,500,000 10.000.000 1.500.000 35 روانشناسي معالیي ساجده  7

 11,732,000 10.000.000 1,732,000 30 روانشناسي جعفری یکتا   8

 11,500,000 10.000.000 1.500.000 40 روانشناسي خندان باراني مرتضي علي  9

 شه بخش سميرا 10
ادبيات زبان و 

 فارسي
32 - 10.000.000 10.000.000 

 12,470,000 10.000.000 2,470,000 24 زمين شناسي حسين آبادی محدثه 11

 10.000.000 10.000.000 - 21 زمين شناسي نادری نژاد کيانا 12

 انصاری کرماني ساحل السادات  13
زیست شناسي 

 سلولي مولکولي
51 - 10.000.000 10.000.000 

 محمدیان مرضيه 14
زیست شناسي 

 سلولي مولکولي
55 - 10.000.000 10.000.000 

 30,000,000 20.000.000+10.000.000 - 10 شيمي  ابراهيمي پارسا معين  15

 11,000,000 10.000.000 1,000,000 43 علوم تربيتي یارمحمدی صابره 16

 12,300,0000 10.000.000 2.300.000 32 مهندسي عمران حسني رک زهرا  17

 30,000,000 20.000.000+10.000.000 - 14 مهندسي مواد اصفهاني امير  18

 10.000.000 10.000.000 - 36 مهندسي مواد پورمرادی فيض آبادی علي 19

 10.000.000 10.000.000 - 31 علوم اقتصادی رأفت عليرضا 20

 11.500,0000 10.000.000 1.500.000 25 اقتصاد خوش سيما شهرکي کيميا 21

 10.000.000 10.000.000 - 26 علوم اقتصادی مير بهروز 22

 10.000.000 10.000.000 - 21 اقتصاد اسالمي نژاد سيد سعيد 23

 توضيح اینکه:

  مگور دانشجوی ممتاز )سال سوم و چهارم( از دانشگاا  سیتگتاو و بلوچتگتاو در  60اولین مرحله این المپیاد با شرکت 

در دانشاا  سیتتاو و بلوچتتاو و در رقابت با دانشااههای استاو هگای سیتگتاو و بلوچتگتاور کرمگاو و  23/02/1401

 هرمزگاو برگزار گردید.

  افیگای  ر علگوم تربیتگ  ر ح گو  ر رشته علوم جغر 11در نفر  23تعداد دانشاا  سیتتاو و بلوچتتاو از برای نختتین بار

مرحلگه  در وانشناس  و مهندس  موادر مهندس  عمگراو و علگوم زمگینزباو و ادبیات فارس  ر شیم  ر اقتصادر زیتت ر ر

 کردند. را  پیداکشوری 

  برگزار شد. در مرحله نهای  عالو  بر برگزیدگاو هشت قطگب مراکز قطب در  04/06/1401  آزموو مرحله نهای  در مور

هگر رشگته نیگز  1401سگ  ارشگد رتبه برتر کنکگور کارشنا 15ال   10نفر در هر رشته(ر  40مرحله نیمه متمرکز )حدود 

 حضور داشتند.



  نفر منتخب دانشاا  سیتتاو و بلوچتتاو در آزموو مرحله نهای  شرکت کرد  و موفگ  بگه کتگب رتبگه هگای  23تعداد

 مندرج در جدول فو  شد  اند.

 ر مرحلگه مبالغ مندرج در جدول فو  بعنواو هزینه سفر و پاداش به حتاب الکترونیک بانک تجگارت شگرکت کننگدگاو د

 نهای  واریز م  شود.

   جهت کتب اطالع بیشتر م  تواو به آدرس اینترنتhttp://olympiad.sanjesh.org .مراجعه نمود 

المپیاد علم   هشتمینمنتظر دریافت ن طه نظرات اساتید و دانشجویاو عالقه مندر جهت برنامه ریزی برای بیتت و 

 )دفتر استعدادهای درخشاو دانشاا ( تماس بایرید. 31136205دانشجوی  کشور هتتیم. لطفا با شمار  
 

 «گروه استعدادهای درخشان دانشگاه سيستان و بلوچستان»
 

 

 

 

 

 

 

 

 


