
کشور  دانشجویی  مین المپیاد علمیههفد

با استعانت از پروردگار متعال، هفدهمین المپیاد علمی دانشجویی و اولین المپیاد علمی علوم تربیتی 

  . گردد کشور برگزار می

به مرکزیت یک دانشگاه معرفی شده  و) http://olympiad.sanjesh.org( قطب دانشگاهی 8آزمون اولیه در 

توانند در  می واحد درسی مقطع کارشناسی را گذرانده باشند، 75ی که دانشجویان .شود براي آن قطب برگزار می

 8هاي کشور به  هاي المپیاد، دانشگاه در این روش در همه رشته. شرکت کنند) غیرمتمرکز(علمی  آزمون المپیاد

هاي  قطب مرحله نیمه نهایی و در هاي معرفی شده هر دانشگاه ابتدا درشوند و تیم تقسیم می قطب دانشگاهی

د، سپس برگزیدگان هر قطب از مرحله نیمه نهایی المپیا. ردازندپ گانه به طور همزمان با یکدیگر به رقابت می هشت

نهایی شوند در آزمون مرحله اول المپیاد دانشجویی که از طریق المپیاد متمرکز معرفی میدر کنار برگزیدگان

  . کنند شرکت می

هاي استان خراسان رضوي، استان خراسان جنوبی،  شامل دانشگاهعلوم تربیتی  3قطب  1391المپیاد غیر متمرکز 

  . باشد استان خراسان شمالی و سمنان می

  

  : زمان

    15/12/1390: آخرین مهلت ثبت نام

    1391اردیبهشت  8و  7: برگزاري آزمون کتبی

  

  :مکان

  . باشد دانشگاه فردوسی مشهد می ،3مکان برگزاري امتحان المپیاد علمی قطب 

  

 : ي امتحانات المپیاد علوم تربیتی برنامه

ساعتدروس امتحانی تاریخ

8 _ 10مدیریت آموزشی 7/2/91پنجشنبه 

14 _ 16ریزي درسی و آموزشی  برنامه7/2/91پنجشنبه 

8 _ 10ها و فنون تدریس  روش8/2/91جمعه 

14 _ 16تعلیم و تربیت اسالمی یا تکنولوژي آموزشی 8/2/91جمعه 

  

  دستور العمل ثبت نام

مراجعه نمایند و ضمن پر کردن فرم ثبت  http://pooya.um.ac.ir/educ/exam پایگاه اینترنتیتوانند به  داوطلبان می

   . نام، نسبت به ارسال مدارك مربوطه اقدام نمایند

  

  

  

  



  

  :مدارك الزم

 از طریق اینترنت(فرم تکمیل شدة ثبت نام(

34عکس  تصویر  

 شمارة  شباریال به حساب ) یک میلیون( 1000000تصویر اسکن شده فیش بانکی مبنی بر واریز  

370180000000000425299514

نزد بانک تجارت شعبۀ دانشگاه فردوسی مشهد، به نام دانشگاه فردوسی مشهد بابت شرکت در آزمون المپیاد علمی 

.علوم تربیتی

 فرم تایید معدل از آموزش دانشکده

به باال 18براي دانشجویان داراي معدل ( فرم تایید حمایت دفتر استعدادهاي درخشان(

  باشد ریال می1000000حق ثبت نام براي هر دانشجو .  

  

   :توجه

 توانند  هاي دولتی جهت دریافت تسهیالت مربوط به حق ثبت نام می و باالتر دانشگاه 18داوطلبان با معدل

  . ها مراجعه نمایند به دفتر استعدادهاي درخشان این دانشگاه

که داوطلب داراي یکی از شرایط یا تحصیل مشخص شودنام، برگزاري آزمون  چنانچه در هر مرحله از ثبت

  .آزمون وي طبق قانون جلوگیري خواهد شدالزم نبوده است، از ثبت نام و شرکت در

آزمون به صورت کتبی و تشریحی خواهد بود .  

حساب ممنوع استاستفاده از یادداشت، کتاب و ماشین.

  

  :نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

. ارائه خواهد شد 3در قطب یک هفته قبل از برگزاري آزمون المپیاد علمی علوم تربیتی تصویر کارت ورود به جلسه 

 الزم است داوطلبان پرینت کارت ورود به جلسه را به همراه کارت شناسایی معتبر در روز امتحان همراه

  .داشته باشند

  

05118803584    :3تلفن دبیرخانه علوم تربیتی قطب 


