
 

 

 ** اطالعيه**

 كشور دانشجويي علمي المپياد سوم و بيست دورهآزمون 

 پياد علوم جغرافياييمال آزمونسومين دوره 

 برگزار خواهد شد. 7931سومين دوره المپياد علوم جغرافيايي به دو صورت متمركز و غير متمركز در دو مرحله در سال 

 به دو روش متمرکز و نیمه متمرکز مرحله اول:

)ورودی های  واحد درسی را با موفقیت گذرانده باشد 70کلیه متقاضیان )دانشجوی کارشناسی که حداقل  روش متمرکز:

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته  با ثبت نام در می توانند دانشجو باشد(  37-39و در نیمسال دوم سال تحصیلی  (39و  39

خ از روز پنجشنبه مور منحصراً بصورت اينترنتی کهو بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجويی کشور  7937سال 

 .، شرکت نمايندپذيردپايان می 69/96/22آغاز و در روز چهارشنبه مورخ  69/96/69

گزینه مربوط  (69دانشجویان ورودی ) التحصیل نمی شوند دانشجویانی که در پایان سال تحصیلی فارغتذکر* 

  .شرکت داده نشوند اب رشته انتخ درپیاد می باشم را عالمت بزنند تا مبه منحصرا متقاضی شرکت در ال

 منتخبین اين مرحله به مرحله دوم راه خواهند يافت.

رقابت با هم نفر  5از هر دانشگاه قطب علمی  8کارشناسی سراسر کشور در  شجويانندر اين روش دا روش نیمه متمرکز:

  .نفر به مرحله دوم راه خواهند يافت 5ر نموده و از هر قطب حداکث

 یسیاس جمبانی  ،و ايران روستايی جمبانی  شهری و ايران، جمبانی مواد آزمون روش نیمه مترکز در مرحله اول و مرحله دوم )

 د.ی تحلیل می باش( بوده و سواالت تشريح، مبانی سنجش از دورو ايران ژئومورفولوژی مبانی ، مبانی آب و هوا و ايران،و ايران

 هفته بعد از آزمون سراسری کارشناسی ارشد می باشد. مرحله اول نیمه متمرکز یکآزمون خ مرسوم تاری

 مرحله دوم: به روش متمرکز 

طب علمی در اواخر ق 8و منتخبین  (ارشد کارشناسی زمون سراسری آمرحله دوم با ترکیب نفرات منتخب روش متمرکز )

سنجش  از طرف سازمان يورماهرشهه شکل متمرکز در يکی از دانشگاه های کشور برگزار و نفرات برتر در اواخر تیرماه ب

 آموزش کشور اعالم می گردد.

 ی باشد.نیمه مترکز مهمانند مرحله اول  دوم مرحله و روش آزمون مواد

 .دیمراجعه نمای  jesh.orghttp://olympiad.san برای آگاهی از جزئیات آزمون به سایت

 معاونت آموزشی دانشکده جغرافیا


