
   
      مهندسی عمران المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات                                                                              

 5931 -اردیبهشت       

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 51 - 8 (ها  مقاومت مصالح، تحلیل سازه)مکانیک جامدات  39/3/31پنجشنبه 

 91/51 – 91/53 مکانیک خاک و پی  39/3/31پنجشنبه 

 51 - 51 مکانیک سیاالت و هیدرولیک  39/3/31پنجشنبه 

 51 - 8 بتنی و فلزی  های سازهطراحی  31/3/31    جمعه 

 

امه امتحانات           فیزیک المپیاد غیرمتمرکزبرن

  5931 -اردیبهشت    

 ساعت تحانی دروس ام تاریخ

 8 -51 ترمودینامیک و مکانیک آماری 39/3/31  پنجشنبه

 91/51 – 91/53 مکانیک کالسیک  39/3/31 پنجشنبه 

 8 -51 مکانیک کوانتومی  3/31/ 31 جمعه      

 91/51 – 91/53 الکترو مغناطیس   31/3/31     جمعه  

 

 مهندسی شیمی المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات 

 5931 -یبهشت ارد

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 8 –      51/11 ترمودینامیک  39/3/31  پنجشنبه

51/91  موازنه انرژی و مواد  39/3/31  پنجشنبه  – 53/91    

 51 –      ../51 انتقال جرم  3/31/ 39پنجشنبه 

 8 –     51/11 انتقال حرارت   31/3/31     جمعه 

 51 53/91 – 91 / نیک سیاالت مکا  31/3/31    جمعه 

 

   ریاضی المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات 

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 51 - 8 آنالیز ریاضی  39/3/31پنجشنبه 

 91/51 - 91/53 آنالیز عددی  39/3/31 پنجشنبه 

 51 - 51 تحقیق در عملیات یا جبر  39/3/31 پنجشنبه 

 51 - 8 جبر خطی   31/3/31     جمعه 

 

 مهندسی برق المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات 

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 11/8-91/3 3و  5مدارهای الکتریکی  39/3/31  پنجشنبه

 11/51-91/55 کنترل خطی  39/3/31 پنجشنبه 

 11/51-91/51  3و  5های الکتریکی ماشین 39/3/31 پنجشنبه 

 11/8-91/3 3و  5الکترونیک   31/3/31       جمعه

 11/51-91/55 الکترو مغناطیس   31/3/31       جمعه

 

 

 



   
   رشته زیست شناسی غیرمتمرکز المپیادبرنامه امتحانات                           

 5931 -اردیبهشت                          

 ساعت دروس امتحانی   تاریخ

  نبه پنجش

39/3/31 

فیزیولوژی ، فیزیولوژی گیاهی ، مجموعه گیاه شناسی   - 5دفترچه آزمون عمومی شماره  عمومیسواالت 

 مجموعه جانور شناسی جانوری ،

ژنتیک ، بیوشیمی و  میکرو بیولوژی ، سلولی و -3دفترچه آزمون  عمومی شماره  مولکولی ، 

 بیوفیزیک

91/3- 8 
 

91/55- 11 /51   

   پنجشنبه

39/3/31 

علوم سلولی و  ، جانوری  علوم ، سواالت تخصصی در یکی ازگرایشهای علوم گیاهی سواالت تخصصی

 مولکولی

51-51 

 

  شیمی المپیاد غیرمتمرکزرنامه امتحانات ب

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 3/91 – 8  3و  5شیمی فیزیک  39/3/31 پنجشنبه 

 55/91 – 51 9و 3و  5شیمی آلی  39/3/31 پنجشنبه 

 51/91 – 51 و آنالیز دستگاهی  3و  5شیمی تجزیه  39/3/31 پنجشنبه 

 3/91 – 8   3و 5شیمی معدنی   31/3/31      جمعه 

 

  علوم اقتصادی المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات 

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 8-51 خرد  اقتصاد 39/3/31 پنجشنبه 

 91/51-91/53 اقتصاد کالن  39/3/31  پنجشنبه

 51-51 آمار و اقتصاد سنجی   39/3/31  پنجشنبه

 8-51 ریاضیات و اقتصاد ریاضی   31/3/31      جمعه 

 

 الهیات و معارف اسالمی المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات 

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 8-51 تفسیر  39/3/31  پنجشنبه

 91/51 -91/53 علوم قرآنی  39/3/31 پنجشنبه 

 51-51 حدیث  39/3/31 پنجشنبه 

 .کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون های المپیادالهیات و معارف اسالمی ممنوع می باشد –توجه 

 

  زبان و ادبیات فارسی المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات 

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  ختاری

 8-91/3 نثر فارسی  3/31/ 39پنجشنبه 

 11/51-91/55 نظم فارسی  39/3/31  پنجشنبه

 51-91/51 (بدیع، عروض، قافیه، تاریخ ادبیات و سبک شناسی ، دستور زبان، معانی و بیان) 39/3/31 پنجشنبه 

 

 

 

 



   
 حقوق  المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات     

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 8-91/3 حقوق مدنی  39/3/31پنجشنبه 

 11/51-91/55 فقه و اصول  39/3/31پنجشنبه 

 51-91/51 حقوق اساسی  39/3/31پنجشنبه 

 8-91/3 عمومی   حقوق بین الملل  31/3/31      جمعه

 11/51-91/55 حقوق جزای عمومی   31/3/31      جمعه

 91/55 – 11/59 آیین دادرسی کیفری  31/3/31     جمعه 

 .های المپیاد حقوق ممنوع می باشد کتاب قانون در جلسه آزمون – توجه

 
 (اصال ح نبات –زارعت )مهندسی کشاورزی  المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات 

 5931 –اردیبهشت        

 زمان امتحان  نام درس  تاریخ امتحان 

 8 – 91/3 آمار و طرح آزمایش ها   39/3/31  پنجشنبه 

 51/11 – 91/55 ژنتیک  39/3/31   پنجشنبه

  51 – 91/51 اصالح نباتات  39/3/31  پنجشنبه 

 8 – 91/3 زراعت   31/3/31       جمعه 

 51 – 91/55 ان زراعیفیزیولوژی گیاه 31/3/31        جمعه

 
 

 مپیوترمهندسی کا المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات 

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 8 – 51 شبکه های کامپیوتری 39/3/31پنجشنبه 

 51/91 -53/91 هاوماشین هانظریه زبان 39/3/31پنجشنبه 

 51 – 51 سیستم های عامل 39/3/31پنجشنبه 

 8 – 51 الگوریتم طراحیساختمان داده ها و  31/3/31    جمعه 

 51/91 -53/91 و مدارهای منطقی معماری کامپیوتر  31/3/31    جمعه 
 

                                     با توجه به مصوبات کمیته علمی المپیاد مهندسی کامپیوتر ، هر یک از داوطلبان محترم  مجاز

 .انتخاب  و شرکت در آزمون چهار ماده امتحانی از پنج ماده فوق الذکر می باشند به

ذکر است که در صورت عدم تمایل به شرکت در هر کدام از مواد امتحانی باید تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند و اگر در جلسه  الزم به

 .شود ماده امتحانی شرکت کرده و اعالم انصراف نمایند برا ی آنان نمره صفر در نظر گرفته می

 

 مکانیک مهندسی المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات      

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیاالت 39/3/31پنجشنبه   51 – 8 

 51/91-53/91 طراحی اجزاء، روشهای تولید، علم مواد، مقاومت مصالح 39/3/31پنجشنبه 

ها، کنترل مارتعاشات، دینامیک، دینامیک ماشین، طراحی مکانیز 39/3/31پنجشنبه   51 – 51 

 

 

 



   
 آمار المپیاد غیرمتمرکزبرنامه امتحانات       

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 8 – 55 3و  5و آمارریاضی  3و  5مبانی احتمال و احتمال   39/3/31پنجشنبه 

و   ،آنالیز ریاضیمبانی  ، 3و 5ریاضی عمومی  39/3/31پنجشنبه   مبانی ماتریس ها 

 جبر خطی 

51-11/51 

 

امه امتحانات            المپیاد غیرمتمرکز علوم تربیتیبرن

5931 –اردیبهشت            

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 51/11 – 8 مدیریت آموزشی 39/3/31 پنجشنبه 

51/91 برنامه ریزی درسی و آموزشی 39/3/31 پنجشنبه   – 53/91 

 51/11 – 51 تدریس وفنون ها روش 3/31/ 39پنجشنبه 

 51/11 – 8 تربیت اسالمی  و تعلیم  31/3/31     جمعه 

51/91 تکنولوژی اموزشی 31/3/31      جمعه  – 53/91 

   

 المپیاد غیرمتمرکز علوم زمینبرنامه امتحانات 

 5931 -اردیبهشت         

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 8 - 3391 (شناسی، زمین شناسی مهندسیآب)مجموعه آب و مهندسی  39/3/31پنجشنبه 

زمین شناسی ساختاری، زمین )مجموعه زمین ساخت  39/3/31پنجشنبه 

 (ساخت

55391  - 51 

زمین شناسی اقتصادی، ) مجموعه زمین شناسی اقتصادی 39/3/31پنجشنبه 

 (زمین شیمی، زمین شناسی زیست محیطی
51391 - 59 

ذین، سنگ آسنگ  شناسی، کانی)مجموعه پترولوژی   39/3/31پنجشنبه 

 (دگرگونی

 

51391 - 51 

رسوب شناسی، سنگ شناسی )مجموعه رسوب شناسی  31/3/31جمعه 

 (رسوبی، زمین شناسی نفت

3391 - 8 

 (چینه نگاری و دیرینه شناسی)مجموعه چینه نگاری  31/3/31جمعه 

 

55391  - 51 

، سامانه اطالعات سنجش از دور)های زمین شناختی مهارت 31/3/31جمعه 

 (های زمین شناسی، زمین شناسی صحرائیجغرافیایی، نقشه
51391 - 59 

 :دانشجویان رشته المپیاد علوم زمین مجازند وسایل ذیل را در جلسه آزمون به همراه داشته باشند

امه ریزی شده)ماشین حساب غیرمهندسی  –استریونت  –خط کش  –گونیا  –نقاله   (غیربرن
 

 

 المپیاد غیرمتمرکز مهندسی مواد و متالورژیبرنامه امتحانات 

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 51/11 – 8 شیمی فیزیک و ترمو دینامیک 39/3/31پنجشنبه 

دخواص فی 39/3/31پنجشنبه  51/91 زیکی موا  – 53/91 

 51/11 – 51 موادخواص مکانیکی  39/3/31پنجشنبه 

 



   
 المپیاد غیرمتمرکز علوم جغرافیاییبرنامه امتحانات 

 5931 -اردیبهشت 

 ساعت دروس امتحانی  تاریخ

 مجموعه علوم جغرافیایی انسانی 39/3/31پنجشنبه 

 (ی، فلسفه جغرافیاجغرافیای شهری، جغرافیای روستایی، جغرافیای سیاس)

3331 - 8 

 51 - 55 (هیدرولوژی آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی،) مجموعه علوم جغرافیای طبیعی 39/3/31پنجشنبه 

سنجش از دور، سیستم اطالعات جغرافیایی، ) های جغرافیاییها و فناوریمهارت 39/3/31پنجشنبه 

 کارتوگرافی،

51-51 

 

 

 

 

 رحله غیر متمرکز المپیاد زیست شناسیمتعداد سئواالت آزمون های 

 5931سال 

 . سوال پاسخ دهد 51سوال ، به  53داوطلب موظف است از 
 سئوال 9فیزیولوژی گیاهی   – 5   

 سئوال 9مجموعه گیاه شناسی  – 2   

 سئوال9فیزیولوژی جانوری      – 9   

 سئوال9مجموعه جانور شنا سی   – 4   

 ئوالس9میکرو بیولوژی     -1    

 سئوال  9سلولی و مولکولی -6    

 سئوال9ژنتیک   – 7    

 سئوال 9بیوشیمی و بیوفیزیک   –8     

شد  39فیزیولوژی گیاهی ، مجموعه گیاه شناسی ، فیزیولوژی جانوری ، مجمو عه جا نور شناسی در یک دفترچه ای  -5  ( 5آزمون عمومی شماره . )دقیقه می با

یلوژی ، سلولی -2  ( 2آزمون عمومی شماره . ) دقیقه می باشد  39و مولکولی ، بیو شیمی و بیو فیزیک ، ژنتیک در یک دفترچه  میکرو ب

      

 (نمره 51هر سوال ) سوال پاسخ دهند  51سوال تخصصی به  53داوطلبان به دلخواه از 

 
 سئوال52(  مجموعه گیاه شناسی و فیزیولوژی گیاهی)مجموعه علوم گیاهی – 5  

 سئوال  52(مجموعه جانور شناسی و فیزیولوژی جانوری)مجموعه علوم جانوری – 2  

 سئوال52( بیوشیمی و بیوفیزیک –سلولی و مولکولی  –میکرو بیولوژی و ژنتیک ) مجموعه سلولی و مولکولی – 9  

 

 

 


