
 

 

  

 

 

 

 

 

 بسمه تعالي

 المپياد علمي دانشجویي کشورششمين کارنامه بيست و 

 ردیف

 

آخرین  رتبه رشته نام و نام خانوادگي

رتبه 

 کشوری

 هزینه پاداش

 ) ریال(

هزینه ایاب و 

 ذهاب ) ریال(

دانشگاه دارنده رتبه 

 اول

و معارف الهیات  روح انگیز میری بنجار 1

 اسالمی

دانشگاه غیر انتفاعی امام  1.661.000 10.000.000 42 40

 صادق) ع(

دانشگاه غیر انتفاعی امام  5.636.000 10.000.000 48 37 حقوق محب اهلل میر بلوچ 2

 صادق) ع(

 دانشگاه شهید باهنر - 10.000.000 51 40 روانشناسی یعقوبی فاطمه 3

 شهید بهشتی تهران 1.661.000 10.000.000 58 46 فارسی زبان و ادبیات سمیرا شه بخش 4

 دانشگاه تهران 1.880.000 10.000.000 39 27 زیست فوزیه رئیسی 5

 دانشگاه تهران 1.661.000 30.000.000 40 20 شیمی معین ابراهیمی پارسا 6

 دانشگاه تهران 1.661.000 10.000.000 40 38 شیمی شریفه هرمزی جنگی 7

دانشگاه صنعتی شریف  2.058.000 10.000.000 36 24 اقتصاد سعادتی پورمصطفی  8

 تهران

دانشگاه صنعتی شریف  2.046.000 10.000.000 36 26 اقتصاد علیرضا رافت 9

 تهران

-دانشگاه فرهنگیان  - 10.000.000 44 44 علوم تربیتی راضیه رشیدی زرندی 10

پردیس ایت اله 

 کمالوندخرم اباد

دانشگاه سیستان و  5.636.000 30.000.000 44 3 علوم جغرافیایی حنیف ختارمحمد  11

 بلوچستان

دانشگاه سیستان و  5.636.000 30.000.000 44 5 علوم جغرافیایی احمد براهویی 12

 بلوچستان

دانشگاه صنعتی شریف  2.800.000 30.000.000 39 16 مهندسی شیمی علیرضا شهسواری 13

 تهران

دانشگاه صنعتی شریف  1.661.000 30.000.000 37 15 مهندسی مواد اصفهانیامیر  14

 تهران
 



 توضيح اینکه:

  مگور دانشجوی ممتاز )سال سوم و چهارم( از دانشگگاه سیسگتان و بلوچسگتان در  37اولین مرحله این المپیاد با شرکت 

استان هگای سیسگتان و بلوچسگتانر کرمگان و در دانشگاه سیستان و بلوچستان و در رقابت با دانشگاههای  01/05/1400

 هرمزگان برگزار گردید.

  الهیگات و معگارف افیایی ر مهندسی شیمیر علوم تربیتی ر رشته علوم جغر 11نفر از دانشجویان این دانشگاه در  14تعداد

حلگه کشگوری راه بگه مر و مهندسگی مگوادیات فارسی ر شیمی ر اقتصادر زیست ر روانشناسگی اسالمی ر حقوق ر زبان و ادب

 یافتند.

  برگزار شد. در مرحله نهایی عالوه بر برگزیدگان هشت قطگب مراکز قطب در  19/06/1400  آزمون مرحله نهایی در مور

هگر رشگته نیگز  1400رتبه برتر کنکگور کارشناسگی ارشگد  15الی  10نفر در هر رشته(ر  40مرحله نیمه متمرکز )حدود 

 حضور داشتند.

  نفر منتخب دانشگاه سیستان و بلوچستان در آزمون مرحله نهایی شرکت کرده و موفگ  بگه کسگب رتبگه هگای  14تعداد

 مندرج در جدول فوق شده اند.

  مبالغ مندرج در جدول فوق بعنوان هزینه سفر و پاداش به حساب الکترونیک بانک تجگارت شگرکت کننگدگان در مرحلگه

 نهایی واریز می شود.

 ر می توان به آدرس اینترنتی جهت کسب اطالع بیشتhttp://olympiad.sanjesh.org .مراجعه نمود 

المپیاد علمی دانشجویی  هفتمینمنتظر دریافت نقطه نظرات اساتید و دانشجویان عالقه مندر جهت برنامه ریزی برای بیست و 

 ید.)دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه( تماس بگیر 31136205کشور هستیم. لطفا با شماره 
 

 «گروه استعدادهای درخشان دانشگاه سيستان و بلوچستان»
 

 

 

 

 

 

 


