
 به نام خدا

های پیشین، در دو مرحله نیمه مشابه با دوره 1402بیست و هشتمین دوره آزمون المپیاد دانشجویی در سال 

توجه: دانشجویان ) گردد. تنها دانشجویان سال سوم و سال چهارممتمرکز )اول( و مرحله نهایی برگزار می

مقطع  (توانند در المپیاد علمی شرکت نمایندنمیشوند، سال چهارمی که ترم هفتم فارغ التحصیل می

وره د هشتیمنبیست و مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی می توانند در مرحله نیمه متمرکز  رشتهکارشناسی 

 های بنیادی و مهندسی بافت شرکتدر دو رشته زراعت و اصالح نباتات و یا سلولالمپیاد علمی دانشجویی 

متمرکز المپیاد در هر یک از دو رشته زراعت و اصالح برای شرکت در مرحله نیمهدانشجو  5نمایند.. حداکثر 

های بنیادی و مهندسی بافت معرفی خواهند شد. در صورت بیشتر بودن تعداد نباتات و یا رشته سلول

 اسدانشجو از بین دانشجویان ثبت نامی براس 5نفر، انتخاب  5دانشجویان متقاضی برای شرکت در هر رشته از 

 معدل خواهد بود.

در دانشگاه شهید چمران  1402متمرکز المپیاد دانشجویی در روز پانزدهم اردیبهشت ماه سال مرحله نیمه 

های استان خوزستان است. از هر گردد. رقابت در مرحله اول تنها بین دانشجویان دانشگاهاهواز برگزار می

در  منتخبیندر مرحله نهایی، انتخاب خواهند شد. نفر جهت شرکت  5متمرکز رشته براساس آزمون نیمه

های در یکی از دانشگاه 1402سال  تابستان درمتمرکز برای شرکت در مرحله نهایی )کشوری( مرحله نیمه

 .پردازند می رقابت به یکدیگر باتهران 

 دانشجویی کشور المپیاد سایت وب طریق از شهریورماه اواسط در المپیاد نهایی مرحله های آزمون نتیجه 

 در اهدانشگاه به ورود متقاضی آزمون بدون توانند می نهایی مرحله برگزیدگان اول نفر 15 .شوند می اعالم

. همچنین هرساله برای منتخبین مرحله نهایی جوایز تحصیلی گوناگونی در نظر باشند ارشد کارشناسی مقطع

یت المپیاد دانشجویی کشور شود. اطالعات به روز در این خصوص در وب ساگرفته می

http://olympiad.sanjesh.org/Fa/Default.aspx   .قابل دستیابی است 

ه نهایی متمرکز و مرحلعالوه بر این، دانشگاه برای دانشجویانی  که موفق به کسب رتبه برتر در مرحله نیمه

 گردند، به صورت مجزا هدایایی به رسم یادبود در نظر خواهد گرفت.می

 ها در مرحله غیرمتمرکز به صورت زیر است:برنامه زمانی و مواد امتحانی به تفکیک رشته

http://olympiad.sanjesh.org/Fa/Default.aspx


 

 

 

های احتمالی خود درخصوص المپیاد را از طریق ایمیل به آدرس متقاضیان می توانند سوال

farkhariedu@yahoo.com در محل   یا به صورت حضوری با مراجعه به دفتر دکتر محمد فرخاری

 دانشکده کشاورزی یا مهندس انیس دارم دبیر انجمن علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مطرح نمایند. 

به دفتر گروه مهندسی تولید و ژنتیک  جهت ثبت نام  20/12/1401حداکثر تا تاریخ  می توانند متقاضیان

 گیاهی مراجعه نمایند.
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