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 کارنامه هجدهمين المپياد علمي دانشجویي کشور

 ردیف

 

آخرین رتبه  رتبه رشته نام و نام خانوادگي

 کشوری

دانشگاه دارنده رتبه  پاداش

 اول

 صنعتي شريف 000/000/2 12 21 مهندسي مكانيك مجتبي نيكبخت 1

 صنعتي شريف 000/000/2 12 21 مهندسي مكانيك عماد امينيان 2

 صنعتي كرمانشاه 000/000/2 13 21 مهندسي شيمي سعيد مقدم ديمه 3

 صنعتي كرمانشاه 000/000/2 13 10 مهندسي شيمي سيد مصطفي ميرخليلي 4

 صنعتي كرمانشاه 000/000/2 13 11 مهندسي شيمي ايمان شيرزايي ثاني 5

 تهران 000/000/2 12 21 الهيات و معارف اسالمي فاطمه اثني عشري 6

 كردستان 000/000/2 32 11 زيست شناسي اميد تاجي 7

 تهران 000/000/2 30 12 مهندسي برق سيد بهنام يزداني 8

 تهران 000/000/2 30 13 مهندسي برق مونا يزداني شواكند 9

 فردوسي مشهد 000/000/2 32 32 مهندسي كامپيوتر هادي تابع الحجه 11

 

 :توضيح اینکه

    از دانشاااه سيساتان و بلواساتان در    ( ساا  ساوم و اهاارم   )دانشاجوي ممتااز    21اولين مرحله اين المپياد باا شاركت

در دانشااه سيستان و بلواستان و در رقابت با دانشااههاي استان هاي سيساتان و بلواساتانک كرماان و     31ارديبهشت 

 .هرمزگان برگزار گرديد

  رشته به مرحله كشوري راه يافتند 1نشااه در نفر از دانشجويان اين دا 20تعداد. 

  قطب  هشتدر مرحله نهايي عالوه بر برگزيدگان . در تهران برگزار شد 31تيرماه  23 و 21آزمون مرحله نهايي در مورخه

هر رشته نياز حواور    31رتبه برتر كنكور كارشناسي ارشد  20الي  20ک (نفر در هر رشته 30حدود )مرحله نيمه متمركز 

 .داشتند

  نفر منتخب دانشااه سيستان و بلواستان در آزمون مرحله نهايي شركت كرده و موفق به كسب رتبه  20نفر از  20تعداد

 .هاي مندرج در جدو  فوق شده اند

     مرحلاه  مبالغ مندرج در جدو  فوق بعنوان هزينه سفر و پاداش به حساب الكترونيك بانك تجاارت شاركت كننادگان در

 .نهايي واريز مي شود

  جهت كسب اطالع بيشتر مي توان به آدرس اينترنتيhttp://olympiad.sanjesh.org مراجعه نمود. 

 

المپياد علمي دانشجويي كشور  نوزدهمينمنتظر دريافت نقطه نظرات اساتيد و دانشجويان عالقه مندک جهت برنامه ريزي براي 

 .تماس بايريد( تر استعدادهاي درخشان دانشااهدف) 1001100لطفا با شماره . هستيم

 

 

 «گروه استعدادهای درخشان دانشگاه »

 سيستان و بلوچستان
 


