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 زبان و ادبیات فارسي المپیاد
 سیدعلی محمدسجادیکمیته علمی: آقای دکتر  مسئول

 امتحان ساعت نام درس تاریخ امتحان
 8 -9:30 نثر فارسی 19/04/99        پنجشنبه

 10 - 30/11 نظم فارسی 19/04/99 پنجشنبه        

 عانیخ و ادبیات و سبک شناسی، دستور زبان، مفنون ادبی )بدیع، عروض، قافیه، تاری 19/04/99 پنجشنبه        
 و بیان(

30/15 - 14 

 

 المپیاد علوم اقتصادی
 عباسی نژاد حسینمسئول کمیته علمی: آقای دکتر 

 امتحان ساعت نام درس تاریخ امتحان

 8 – 10 اقتصاد خرد 19/04/99 پنجشنبه 

 30/10 – 30/12 اقتصاد کالن 19/04/99 پنجشنبه  

 8 - 10 آمار و اقتصاد سنجی 20/04/99  جمعه 

 30/10 – 30/12 ریاضیات و اقتصاد ریاضی 20/04/99     جمعه
 
 

 المپیاد الهیات و معارف اسالمي
 و دکتر مجید معارف منصور پهلواندکتر  انمی: آقایمسوول کمیته عل

 امتحان ساعت نام درس تاریخ امتحان
 10-8 تفسیر 19/04/99پنجشنبه        

 30/10 – 30/12 علوم قرآنی 19/04/99به         پنجشن

 14 – 16 حدیث 19/04/99پنجشنبه         

 توجه : کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون های المپیاد الهیات و معارف اسالمی ممنوع می باشد.
 

 المپیاد علوم تربیتي
 خراسانیاباصلت مسوول کمیته علمی: آقای دکتر 

 امتحان اعتس نام درس امتحان تاریخ

 8 –10 مدیریت آموزشی 19/04/99پنجشنبه        

 30/10 – 30/12 برنامه ریزی درسی و آموزشی 19/04/99پنجشنبه         

 14 -16 تدریسو فنون هاروش 19/04/99پنجشنبه         

 8 –10 تربیت اسالمیو تعلیم  20/04/99جمعه   

 30/10 – 30/12 تکنولوژی آموزشی 20/04/99جمعه     

 

 المپیاد حقوق
 اسالمی پناه علیمسوول کمیته علمی: آقای دکتر

 امتحان ساعت نام درس امتحان تاریخ

 8 -30/9 حقوق مدنی 19/04/99پنجشنبه        

 10 -30/11 فقه و اصول 19/04/99پنجشنبه         

 14 -30/15 حقوق اساسی 19/04/99پنجشنبه         

 8 -30/9 عمومی حقوق بین الملل 20/04/99جمعه       

 10 -30/11 حقوق جزای عمومی 20/04/99جمعه      

 13 -30/14 آیین دادرسی کیفری 20/04/99جمعه     
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 فیزيک المپیاد
 ابوالحسنی محمدرضا  مسوول کمیته علمی: آقای دکتر

 امتحان ساعت نام درس  تاریخ امتحان 

 8 -10 ترمودینامیک و مکانیک آماری 19/04/99پنجشنبه         

 30/10 – 30/12 مکانیک کالسیک 19/04/99پنجشنبه         

 8 -10 مکانیک کوانتومی 20/04/99جمعه       

 30/10 – 30/12 الکترو مغناطیس 20/04/99جمعه      

 

 المپیاد زيست شناسي
 رستمی پروین نم دکترو خا براهیم زاده حسن اعلمی: آقای دکتر  های کمیته مسئوالن

 ساعت امتحان نام درس دفترچه تاریخ امتحان

پنجشنبه         

19/04/99 

شماره یک 
سئواالت 
 اختصاصی

 دسته سئواالت مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی ،
 دسته سئواالت مجموعه جانور شناسی ،فیزیولوژی جانوری

 بیوفیزیک )سلولی و مولکولی(دسته سئواالت میکروبیولوژی و ژنتیک، بیوشیمی و 
11- 8 

پنجشنبه         

19/04/99 

شماره دو 
 عمومیسئواالت 

 فیزیولوژی گیاهی ، مجموعه گیاه شناسی ،فیزیولوژی جانوری،
 14 -16/ 30 زیکمجموعه جانور شناسی ، میکروبیولوژی ، ژنتیک ، سلولی و مولکولی، بیوشیمی و بیو فی

 دانشجویان با توجه به گرایش به دسته سواالت مربوط به گرایش خود پاسخ دهند.در سئواالت اختصاصی  توجه :
 در سئواالت عمومی، دانشجویان بدون توجه به گرایش خود به تمامی سئواالت پاسخ دهند.

 

 مهندسي برقالمپیاد 

 محمود کمرهمسوول کمیته علمی: آقای دکتر 
 امتحان ساعت نام درس تاریخ امتحان

 10-8 2و  1مدارهای الکتریکی  19/04/99   پنجشنبه     

 30/10 – 30/12 کنترل خطی 19/04/99پنجشنبه         

 14 – 16 2و  1ماشینهای الکتریکی  19/04/99پنجشنبه         

 10-8 2و  1الکترونیک  20/04/99جمعه       

 30/10 – 30/12 الکترو مغناطیس 20/04/99جمعه      

 

 شیميمهندسي المپیاد 
 محمد علی موسویاندکترو شایگان جالل الدین مسوول کمیته علمی: آقای دکتر 

 امتحان ساعت نام درس تاریخ امتحان
 8 – 10 ترمودینامیک 19/04/99پنجشنبه        

 30/10 -30/12 موازنه انرژی و مواد 19/04/99پنجشنبه         

 14 – 16 انتقال جرم 19/04/99پنجشنبه         

 10-8 انتقال حرارت 20/04/99جمعه       

 30/10 – 30/12 مکانیک سیاالت 20/04/99جمعه      

 

 

 المپیاد مهندسي عمران
 مسوول کمیته علمی: آقای دکتر  خسرو برگی

 امتحان ساعت نام درس تاریخ امتحان

 8 – 10 ها،مقاومت مصالح، تحلیل سازهمکانیک جامدات 19/04/99پنجشنبه         

 30/10 -30/12 مکانیک خاک و پی 19/04/99پنجشنبه         

 8 – 10 مکانیک سیاالت و هیدرولیک 20/04/99جمعه       

 30/10 -30/12 طراحی سازه های فلزی و بتنی 20/04/99جمعه      
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 المپیاد  مهندسي مکانیک
 مسووالن کمیته علمی: آقایان دکتر حسن ظهور و دکتر سعید سهراب پور

 امتحان ساعت نام درس تاریخ امتحان
 8 – 10 انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیاالت 19/04/99پنجشنبه        

 30/10 – 30/12 طراحی اجزاء، روشهای تولید، علم مواد، مقاومت مصالح 19/04/99پنجشنبه         

 14 – 16 ها، کنترلطراحی مکانیزم ارتعاشات، دینامیک، دینامیک ماشین، 19/04/99پنجشنبه         

 

 مهندسي کامپیوتر المپیاد
 علی موقر رحیم آبادیمسوول کمیته علمی: آقای دکتر 

 امتحان ساعت نام درس امتحان تاریخ
 8 – 10 معماری کامپیوتر و مدارهای منطقی 19/04/99پنجشنبه        

 30/10 – 30/12 نظریه زبانها وماشینها 19/04/99پنجشنبه         

 14 – 16 سیستم های عامل 19/04/99پنجشنبه         

 8 – 10 ساختمان داده ها وطراحی الگوریتم 20/04/99جمعه       

 30/10 – 30/12 های کامپیوتریشبکه 20/04/99جمعه      

چهار ماده  انتخاب  و شرکت در آزمون به مجاز طلبان محترم، هر یک از داوته علمی المپیاد مهندسی کامپیوترکمیتصویب با توجه به : توجه

خود را  ید تصمیمالزم به ذکر است که در صورت عدم تمایل به شرکت در هر کدام از مواد امتحانی با امتحانی از پنج ماده فوق الذکر می باشند.

 شود.فته میی آنان نمره صفر در نظر گرد براانصراف نماین قبل از حضور در جلسه بگیرند و اگر در جلسه ماده امتحانی شرکت کرده و اعالم

 

 اصالح نباتات( -المپیاد مهندسي کشاورزی )زارعت 
 طالعی علیرضا زالی و دکتر  عباسعلی مسوول کمیته علمی: آقایان دکتر

 امتحان ساعت نام درس تاریخ امتحان
 8 - 10 آمار و طرح آزمایش ها 19/04/99پنجشنبه        

 30/10 – 30/12 ژنتیک 19/04/99پنجشنبه         

 14 - 16 اصالح نباتات 19/04/99پنجشنبه         

 8 -10 زراعت 20/04/99جمعه       

 30/10 – 30/12 فیزیولوژی گیاهان زراعی 20/04/99جمعه      

 

 طراحي صنعتي ادالمپی
 مسوول کمیته علمی: آقای دکتر وحید چوپانکاره

 امتحان ساعت نام درس امتحان تاریخ

 11-8 (1های سریعاجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده )پروژه 19/04/99پنجشنبه         

 16-14 (2های سریعاجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده )پروژه 19/04/99پنجشنبه         

، شناخت تفکرات طراحی صنعتی در طراحی (Design)سبک های طراحی  –تاریخ هنر معاصر 20/04/99جمعه       
 های آنالیز محصول، ارگونومیتولیدات مورد استفاده، روش

11- 8 

 

 المپیاد رياضي
 مهدوی امیرینظام الدین مسوول کمیته علمی: آقای دکتر  

 امتحان ساعت نام درس تاریخ امتحان

 8 – 10 یاضی محض(آنالیز ریاضی )ریاضی کاربردی و ر 19/04/99پنجشنبه         

 30/10 -30/12 آنالیز عددی )ریاضی کاربردی و ریاضی محض( 19/04/99پنجشنبه         

 8 – 10 )ریاضی کاربردی(، جبر )ریاضی محض( سازی خطی()بهینه تحقیق در عملیات 20/04/99جمعه       

 30/10 -30/12 جبر خطی )ریاضی کاربردی و ریاضی محض( 20/04/99جمعه      
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 المپیاد آمار
 پارسیان احمدمسوول کمیته علمی:  آقای دکتر 

 امتحان ساعت نام درس تاریخ امتحان
 8 – 10 2و  1مبانی احتمال، احتمال  19/04/99پنجشنبه        

 30/10 – 30/12 2و  1آمار ریاضی  19/04/99پنجشنبه         

 14 –17 بانی آنالیز ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی، م2و  1ریاضی عمومی  19/04/99پنجشنبه         

چند  هایمجموعه آمار کاربردی )رگرسیون، طرح و تجزیه آزمایشها، روش 20/04/99جمعه       
 های زمانی(چند متغیره پیوسته، سری هایمتغیره گسسته، روش

12 – 8 

 

 المپیاد شیمي
 یسعیدمحمدرضا  دکتر  مسوول کمیته علمی: آقای

 امتحان ساعت دروس امتحانی امتحان تاریخ

 8 – 10 و آنالیز دستگاهی 2و  1شیمی تجزیه  19/04/99پنجشنبه         

 30/10 -30/12 و مبانی کوانتم 2و  1شیمی فیزیک  19/04/99پنجشنبه         

 8 – 10 2و  1شیمی معدنی  20/04/99جمعه       

 30/10 -30/12 و طیف سنجی آلی 3و  2و  1شیمی آلی  20/04/99جمعه      
 

 علوم زمینالمپیاد 
 امینیعبدالحسین  و آقای دکتر  دکتر فرید مرمسوول کمیته علمی: آقای 

 امتحان ساعت دروس امتحانی امتحان تاریخ

زمین ساخت و مجموعه  شناسی مهندسی(: مجموعه آب و مهندسی )آبشناسی، زمین 1دفترچه شماره  19/04/99پنجشنبه        

 )زمین شناسی ساختاری ،زمین ساخت(
10-8  

شناسی شناسی اقتصادی، زمین شیمی، زمینشناسی اقتصادی )زمین: مجموعه زمین2دفترچه شماره  19/04/99پنجشنبه         

 زیست محیطی(و مجموعه پترولوژی)کانی شناسی ، سنگ آذین ، سنگ دگرگونی(

30/12- 30/10 

شناسی نفت( و شناسی رسوبی، زمینشناسی، سنگشناسی )رسوب: مجموعه رسوب3دفترچه شماره  19/04/99پنجشنبه         

 مجموعه چینه نگاری)چینه نگاری و دیرینه شناسی(
14-16 

 جغرافیایی،اطالعاتسامانه ازدور،)سنجش شناختیزمین هایمهارت :4  دفترچه شماره 20/04/99جمعه       

 صحرایی(شناسیزمین ناسی،شزمینهاینقشه
8-10 

 شته باشند.همراه دا (ریزیغیر برنامه)و ماشین حساب غیر مهندسی  نقاله و استریونت  –گونیا  –دانشجویان مجازند در جلسه  آزمون خط کش توجه: 
 

 المپیاد مهندسي مواد و متالورژی
 حجازیاحمد  دکتر مسوول کمیته علمی: آقای 

 امتحان ساعت متحانیدروس ا امتحان تاریخ

 8 – 10 شیمی فیزیک و ترمو دینامیک 19/04/99پنجشنبه        

 30/10- 30/12 خواص فیزیکی مواد 19/04/99پنجشنبه         

 14 - 16 خواص مکانیکی مواد 19/04/99پنجشنبه         

 

 المپیاد علوم جغرافیايي
 مسوول کمیته علمی: آقای دکتر بهلول علیجانی

 ساعت امتحان دروس امتحانی خ امتحانتاری

(  مجموعه علوم جغرافیایی انسانی)جغرافیای شهری)مبانی و ایران(، جغرافیای روستایی)مبانی و ایران 19/04/99پنجشنبه        

 جغرافیای سیاسی)مبانی و ایران (

10 – 8 

 30/10- 30/12 )مبانی و ایران( ، ژئومورفولوژی )مبانی و ایران( مجموعه علوم جغرافیای طبیعی)آب و هواشناسی، 19/04/99پنجشنبه         

 14 -30/15 های جغرافیایی ) سنجش از دور(ها و فناوریمهارت 19/04/99پنجشنبه         
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 المپیاد مهندسي صنايع
 احمد ماکویی مسوول کمیته علمی: آقای دکتر 

 امتحان ساعت دروس امتحانی امتحان تاریخ

 8 –30/9 سازی ریاضی و تحقیق در عملیاتمدل 19/04/99     پنجشنبه   

 10 -30/11 آمار و احتماالت و کنترل کیفیت آماری 19/04/99پنجشنبه         

 14 -30/15 هاریزی تولید و کنترل موجودیبرنامه 19/04/99پنجشنبه         

صنعتی       ریزی واحدهای *  اقتصاد مهندسی و طرح 20/04/99جمعه       
 مطالعه موردی()

30/9– 8 

 ریزی شود و سئواالت اقتصاد مهندسی  و طرحیک مسأله برگرفته از دنیای واقعی به دانشجو داده می *

 سنجش توان عملی و مهندسی دانشجو در مواجهه با ،هدف واحدهای صنعتی  از این مسئله داده خواهد شد.

 اشد.بمسائل دنیای واقعی مهندسی صنایع می

 

 المپیاد روانشناسي
 فرامرز سهرابیمسوول کمیته علمی: آقای دکتر 

 امتحان ساعت درس نام  امتحان تاریخ

 8 –30/9 آمار و روش های تحقیق  و روانسنجی 19/04/99پنجشنبه        

 10 -30/11 فیزیولوژی اعصاب غدد با تأکید بر روانشناسی شناختی 19/04/99پنجشنبه         

 14 -30/15 آسیب شناسی روانی )بالینی و استثنایی( 19/04/99نبه         پنجش

 8 –30/9 روانشناسی تحولی و شخصیت 20/04/99جمعه       

 10 -30/11 مباحث اساسی در روانشناسی )عمومی( 20/04/99جمعه       

 داشتن ماشین حساب ممنوع است.های المپیاد روانشناسی در آزمونتوجه: 

 

 

 های بنیادی و مهندسي بافتهای سلولپیاد علوم و فناوریالم
 مسوول کمیته علمی : آقای دکتراحسان عارفیان

 امتحان ساعت نام درس امتحان تاریخ
 10-8 سلولی و مولکولی 19/04/99پنجشنبه        

 30/10 -30/12 زیست مواد )بیومتریال( 19/04/99پنجشنبه         

 16-14 های انتقالپدیده 19/04/99پنجشنبه         

 10-8 ژنتیک 20/04/99جمعه       

 30/10 -30/12 فیزیولوژی و ایمونولوژی 20/04/99جمعه       

 30/13 -30/15 بیوشیمی و شیمی آلی 20/04/99جمعه       

 

 


