
سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به برگزاری  یدفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز پیرو نامه

 . می نماید 1400ال المپیاد علمی دانشجویی سبیست و ششمین مرحله نهایی 

 

تربیتی، حقوق، شیمی  این آزمون در رشته های رشته های زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسالمی، علوم اقتصادی، علوم  

کامپیوتر،  مهندسی  مکانیک،  مهندسی  عمران،  مهندسی  مهندسی شیمی،  برق،  مهندسی  آمار،  ریاضی  شناسی،  زیست  فیزیک، 

مهندسی مواد و متالورژی    ، علوم زمین  ،علوم جغرافیا    ، مهندسی کشاورزی )زراعت و اصالح نباتات و تکنولوژی بذر( و طراحی صنعتی

حی در صبح و بعد از ظهر روزجمعه  طبق برنامه زمانی اعالم شده به صورت تشری  صنایع و سلولهای بنیادیروانشناسی مهندسی  ،

 برگزار خواهد شد  1400شهریور ماه  سال  19

 :ندیتوجه فرما لیالزم است به نکات ذ  یگرام  انیدانشجو

 باشد. یم  افتیقابل در   http://Olympiad.sanjesh.org به آدرس  ادیآزمون ها در درگاه واحد المپ  یبندبرنامه زمان -1

 شود.یبعدازظهر برگزار م 18 تیصبح لغا 8از ساعت   19/6/1400فقط در روز جمعه ی حیها به صورت تشرآزمون -2

که شهر محل    اد یالمپ   ییشرکت در مرحله نها  نیبمنتخ   یفقط برا16/6/1400  خی شنبه تارکارت شرکت در آزمون از روز سه  -3

 است.  افتی سازمان سنجش آموزش کشور قابل در ی درگاه اطالع رسان قیاند، از طرآزمون خود را انتخاب کرده

  یامکان واگذار  ، یماریاز ب  ی ریشگیاست و به منظور پ  ی الزام   ی بهداشت  ی دستورالعمل ها  ت یکرونا، رعا  یمار ی ب  وعیبا توجه به ش  -4

 دانشگاه ها وجود ندارد.    ندگانیو نما انیخوابگاه به دانشجو

ورود به حوزه  یچانه( از ابتدا ر یتا ز  ین یب ی از آن )از باال ح ی( و استفاده صحلتری)بدون ف   یمعمول  هی همراه داشتن ماسک سه ال -5

 باشد. یم  یآزمون و خروج از حوزه الزام  یبرگزار ان یتا پا 

 . دینمائ تیمناسب را رعا یک ی زیآزمون حتماً فاصله ف  یدر طول برگزار  ییاز عوامل اجرا یدر صورت داشتن سوال ضرور -6

 . دینمائ ی جداً خوددار انی متقاض ریاز صحبت کردن با سا  ی در زمان استقرار در صندل -7

 . شود یانجام م  ی بهداشت یهادستورالعمل ت یبا رعا ان یدانشجووعده به  ان یناهار و م  ییرایپذ -8

و اسکان    یی رایپذ یبرا  ی همراهان دانشجو همانند پدر، مادر، همسر و... اجازه ورود به داخل دانشگاه را نخواهند داشت و امکانات  -9

 آن ها وجود ندارد.

حساب ساده استفاده کنند. به   نیتوانند از ماش  یم  انیممنوع است و دانشجو  یزیقابل برنامه ر  یحساب ها  نیاستفاده از ماش   -10

 حساب ممنوع است. نیکه استفاده از ماش ی رشته روانشناس اد ی جز المپ

  ی و حقوق ممنوع م  ی و معارف اسالم  اتیاله   ادیالمپ  یو کتاب قانون در جلسات  آزمون ها  دی به همراه داشتن کتاب قرآن مج  -11

 باشد.

 است. ی الزام اد یشرکت در المپ  یو کارت ورود به جلسه آزمون برا ی راه داشتن کارت ملهم -12

http://olympiad.sanjesh.org/


  ی با هماهنگ  ی بهداشت  ی هادستورالعمل  ، یکشور و به تبع آن نظام آموزش عال  یکرونا و تبعات آن برا  روس یو  وعیباتوجه به ش  -13

 ابالغ شده است.    ی مجر یهااجرا به دانشگاه یبرا ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک 

 طبق هماهنگی های به عمل آمده با ستاد کرونای استان کارت ورود به جلسه آزمون مجوز تردد بین شهری خواهد بود  -14

  یهاسازمان و دانشگاه نیو زدن ماسک، ا یک یزیفحفظ فاصله  ،یبهداشت فرد تیو رعا یبا همکار  زین انی است متقاض خواهشمند

 . ندینما ی اری  ادی مطلوب المپ  یرا در برگزار یمجر

 2آدرس محل برگزاری آزمون: شیراز خیابان مالصدرا دانشکده مهندسی شماره  
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