
    1401ماه  شهريور   -المپیاد علمي دانشجويي کشور  مین هفتبرنامه امتحانات مرحله نهايي بیست و  

 المپیاد زبان و ادبیات فارسي
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 - 10 ثر فارسین 4/6/1401جمعه 
 15/10 – 15/12 نظم فارسی 4/6/1401جمعه 

فنون ادبی )بدیع، عروض، قافیه، تاریخ و ادبیات و سبک شناسی، دستور زبان، معانی  4/6/1401جمعه 
 و بیان(

16- 14 

 

 

 

 علوم جغرافیاييالمپیاد 
 

 ساعت امتحان دروس امتحانی تاریخ امتحان

مجموعه علوم جغرافیایی انسانی )جغرافیای شهری )مبانی و ایران(، جغرافیای روستایی)مبانی  4/6/1401جمعه 

 و ایران(، جغرافیای سیاسی )مبانی و ایران ((

10 - 8 

هواشناسی )مبانی و ایران(، ژئومورفولوژی )مبانی و مجموعه علوم جغرافیای طبیعی )آب و  4/6/1401جمعه 

 ایران((

45/11 – 15/10 

 های جغرافیایی ) سنجش از دور(ها و فناوریمهارت 4/6/1401جمعه 

 

15 - 14 

 

 

 

 المپیاد علوم اقتصادی
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 - 30/9 اقتصاد خرد 4/6/1401جمعه 
 45/9 – 15/11 اقتصاد کالن 4/6/1401جمعه 

 30/13 – 15 آمار و اقتصاد سنجی 4/6/1401جمعه 
 15/15 – 45/16 ریاضیات و اقتصاد ریاضی 4/6/1401جمعه 

 
 

 

 

 

 المپیاد الهیات و معارف اسالمي
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 - 10 تفسیر 4/6/1401جمعه 
 30/10 – 30/12 علوم قرآنی 4/6/1401جمعه 

 14 - 16 حدیث 4/6/1401جمعه 
 باشد.های المپیاد الهیات و معارف اسالمی ممنوع میتوجه : همراه داشتن کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون
 
 

  



    1401ماه  شهريور   -المپیاد علمي دانشجويي کشور  مین هفتبرنامه امتحانات مرحله نهايي بیست و  

 المپیاد علوم تربیتي
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان

 8 - 30/9 مدیریت آموزشی 4/6/1401جمعه 

 45/9 – 15/11 ریزی درسی و آموزشیبرنامه  4/6/1401جمعه 

 30/11 – 13  تدریسو فنون هاروش 4/6/1401جمعه 

 14 - 30/15 تربیت اسالمیو تعلیم  4/6/1401جمعه 

 45/15 – 15/17 تکنولوژی آموزشی 4/6/1401جمعه 

 

 

 

 المپیاد حقوق
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان

 8 -9 حقوق مدنی 4/6/1401جمعه 

 15/9 –15/10 فقه و اصول 4/6/1401جمعه 

 30/10 – 30/11 حقوق اساسی 4/6/1401جمعه 

 13 - 14 عمومی حقوق بین الملل 4/6/1401جمعه 

 15/14 - 15/15 حقوق جزای عمومی 4/6/1401جمعه 

 30/15 - 30/16 آیین دادرسی کیفری 4/6/1401جمعه 

 باشد.های المپیاد حقوق ممنوع میجلسه آزمون توجه : همراه داشتن کتاب قانون در
 

 

 

 شناسيالمپیاد روان
 

 ساعت امتحان نام درس  تاریخ امتحان

 8 - 30/9 آمار و روش های تحقیق  و روانسنجی 4/6/1401جمعه 

 45/9 – 45/10 فیزیولوژی اعصاب غدد با تأکید بر روانشناسی شناختی 4/6/1401جمعه 

 11 - 12 آسیب شناسی روانی )بالینی و استثنایی( 4/6/1401جمعه 

  14 – 15 روانشناسی تحولی و شخصیت 4/6/1401جمعه 

 15/15 – 15/16 مباحث اساسی در روانشناسی )عمومی( 4/6/1401جمعه 

 های المپیاد روانشناسی داشتن ماشین حساب ممنوع است.توجه: در آزمون

 

  



    1401ماه  شهريور   -المپیاد علمي دانشجويي کشور  مین هفتبرنامه امتحانات مرحله نهايي بیست و  

 المپیاد علوم زمین
 

 ساعت امتحان دروس امتحانی امتحانتاریخ 

شناسی مهندسی( و مجموعه : مجموعه آب و مهندسی )آبشناسی، زمین 1دفترچه شماره  4/6/1401جمعه 

 زمین ساخت )زمین شناسی ساختاری، زمین ساخت(

30/9 - 8 

شیمی،  شناسی اقتصادی، زمینشناسی اقتصادی )زمین: مجموعه زمین2دفترچه شماره  4/6/1401جمعه 

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

 دگرگونی(

15/11 – 45/9 

شناسی رسوبی، شناسی، سنگشناسی )رسوب: مجموعه رسوب3دفترچه شماره  4/6/1401جمعه 

 شناسی نفت( و مجموعه چینه نگاری )چینه نگاری و دیرینه شناسی(زمین

30/14 - 13 

جغرافیایی،  اطالعاتسامانه  از دور، شناختی )سنجشزمینهای : مهارت4دفترچه شماره  4/6/1401جمعه 

 صحرایی(شناسی زمین شناسی،زمینهای نقشه

15/16– 45/14 

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

 

 

 المپیاد شیمي
 

 ساعت امتحان دروس امتحانی تاریخ امتحان

 8 - 30/9 3و  2و  1شیمی تجزیه  4/6/1401جمعه 

 45/9 – 15/11 3و  2و  1شیمی فیزیک  4/6/1401جمعه 

 13 - 30/14 2و  1 شیمی معدنی 4/6/1401جمعه 

 45/14 – 15/16  3و  2و  1شیمی آلی  4/6/1401جمعه 

 
 
 

 

 المپیاد فیزيک
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 - 30/9 ترمودینامیک و مکانیک آماری 4/6/1401جمعه 

 45/9 – 15/11 مکانیک کالسیک 4/6/1401جمعه 

 14 - 30/15 مکانیک کوانتومی 4/6/1401جمعه 

 45/15 –15/17 الکترو مغناطیس 4/6/1401جمعه 

 
 
 

  



    1401ماه  شهريور   -المپیاد علمي دانشجويي کشور  مین هفتبرنامه امتحانات مرحله نهايي بیست و  

 المپیاد زيست شناسي
 

 ساعت امتحان نام درس دفترچه تاریخ امتحان
دفترچه  4/6/1401جمعه 

شماره یک 
سؤاالت 

 اختصاصی

 دسته سؤاالت مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی ،
 جانوریدسته سؤاالت مجموعه جانور شناسی ،فیزیولوژی 

 8 -11 دسته سؤاالت میکروبیولوژی و ژنتیک، بیوشیمی و بیوفیزیک و سلولی و مولکولی

دفترچه  4/6/1401جمعه 
شماره دو 
سؤاالت 
 عمومی

 فیزیولوژی گیاهی ، مجموعه گیاه شناسی، فیزیولوژی جانوری،
مجموعه جانور شناسی، میکروبیولوژی ، ژنتیک ، سلولی و مولکولی، بیوشیمی و 

 14 -30/16 بیوفیزیک

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

 
 
 

 المپیاد آمار
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 - 30/9 2و  1مبانی احتمال، احتمال  4/6/1401جمعه 
 45/9 – 15/11 2و  1آمار ریاضی  4/6/1401جمعه 

 30/11 – 13 ، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی2و  1ریاضی عمومی  4/6/1401جمعه 
چند  هایمجموعه آمار کاربردی )رگرسیون، طرح و تجزیه آزمایشها، روش 4/6/1401جمعه 

 های زمانی(چند متغیره پیوسته، سری هایمتغیره گسسته، روش
17 - 14 

 .شودیانجام م یوتریکامپ تیدر سا یآمار یافزارهابا استفاده از نرم یبه سواالت آمار کاربرد ییتوجه: پاسخگو

 
 
 

 المپیاد رياضي
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 - 30/9 )ریاضی کاربردی و ریاضی محض( آنالیز ریاضی 4/6/1401جمعه 
 45/9 – 15/11 آنالیز عددی )ریاضی کاربردی و ریاضی محض( 4/6/1401جمعه 

سازی خطی( )ریاضی کاربردی(، تحقیق در عملیات )بهینه 4/6/1401جمعه 
 جبر )ریاضی محض( یا

30/14 - 13 

 45/14 – 15/16 جبر خطی )ریاضی کاربردی و ریاضی محض( 4/6/1401جمعه 
 محض( یاضیبه سواالت جبر )ر ایپاسخ دهد  دی( بایکاربرد یاضی)ر اتیدر عمل قیبه سواالت تحق ایبه انتخاب خود  دانشجوتوجه: در درس سوم 

 
 

  



    1401ماه  شهريور   -المپیاد علمي دانشجويي کشور  مین هفتبرنامه امتحانات مرحله نهايي بیست و  

 المپیاد مهندسي برق

 
 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان

 8 - 9 2و  1مدارهای الکتریکی  4/6/1401جمعه 
 15/9 – 30/10 کنترل خطی 4/6/1401جمعه 

 45/10 - 12 2و  1ماشینهای الکتریکی  4/6/1401جمعه 
  14 – 15/15 2و  1الکترونیک  4/6/1401جمعه 
 30/15 – 45/16 الکترو مغناطیس 4/6/1401جمعه 

 
 

 المپیاد مهندسي شیمي
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 - 30/9 ترمودینامیک 4/6/1401جمعه 
 45/9 – 15/11 موازنه انرژی و مواد 4/6/1401جمعه 

 30/11 – 13 انتقال جرم 4/6/1401جمعه 
 14 - 30/15 انتقال حرارت 4/6/1401جمعه 
 45/15 – 15/17 مکانیک سیاالت 4/6/1401جمعه 

 

 
 

 المپیاد مهندسي صنايع
 

 ساعت امتحان دروس امتحانی تاریخ امتحان

 8 - 10 سازی ریاضی و تحقیق در عملیاتمدل 4/6/1401جمعه 
 15/10  –  15/12 آمار و احتماالت و کنترل کیفیت آماری 4/6/1401جمعه 

 30/13 – 15 هاریزی تولید و کنترل موجودیبرنامه 4/6/1401جمعه 
 15/15- 45/16 )مطالعه موردی(ریزی واحدهای صنعتی       *  اقتصاد مهندسی و طرح 4/6/1401جمعه 

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

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

 باشد.واقعی مهندسی صنایع می
 

 المپیاد مهندسي عمران
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 -30/9 هامکانیک جامدات،مقاومت مصالح، تحلیل سازه 4/6/1401جمعه 
 45/9 - 15/11 مکانیک خاک و پی 4/6/1401جمعه 

 30/13 – 15 مکانیک سیاالت و هیدرولیک 4/6/1401جمعه 
 15/15 – 45/16 بتنیطراحی سازه های فلزی و  4/6/1401جمعه 

 
 

  



    1401ماه  شهريور   -المپیاد علمي دانشجويي کشور  مین هفتبرنامه امتحانات مرحله نهايي بیست و  

 المپیاد  مهندسي مکانیک
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 - 10 انتقال حرارت، ترمودینامیک، مکانیک سیاالت 4/6/1401جمعه 
 15/10 – 15/12 طراحی اجزاء، روشهای تولید، مقاومت مصالح 4/6/1401جمعه 

 14 - 16 دینامیک ماشین، کنترلارتعاشات، دینامیک،  4/6/1401جمعه 
 
 

 المپیاد مهندسي مواد و متالورژی
 

 ساعت امتحان دروس امتحانی تاریخ امتحان

 8 - 30/9 شیمی فیزیک و ترمو دینامیک 4/6/1401جمعه 

 45/9 – 15/11 خواص فیزیکی مواد 4/6/1401جمعه 

 14 - 30/15 خواص مکانیکی مواد 4/6/1401جمعه 

 

 

 

 مهندسي کامپیوترالمپیاد 
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 - 9 ها و ماشینهانظریه زبان 4/6/1401جمعه 
 15/9 – 45/10 ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم 4/6/1401جمعه 

 11 – 30/12 های عاملسیستم 4/6/1401جمعه 
 14 - 30/15 معماری کامپیوتر و مدارهای منطقی 4/6/1401جمعه 
 45/15 – 15/17 های کامپیوتریشبکه 4/6/1401جمعه 

انتخاب  و  به کمیته علمی المپیاد مهندسی کامپیوتر، هر یک از داوطلبان محترم  مجازتصویب با توجه به توجه : 

الزم به ذکر است که در صورت عدم تمایل به  شرکت در آزمون چهار ماده امتحانی از پنج ماده فوق الذکر می باشند.

شرکت در هر کدام از مواد امتحانی باید تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند و اگر در جلسه ماده امتحانی 

 شود.شرکت کرده و اعالم انصراف نمایند برای آنان نمره صفر در نظر گرفته می

 

 

 نباتات( اصالح -المپیاد مهندسي کشاورزی )زارعت 
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان
 8 - 10 آمار و طرح آزمایش ها 4/6/1401جمعه 
 15/10 – 12 ژنتیک 4/6/1401جمعه 

 14 -30/15 اصالح نباتات 4/6/1401جمعه 
 45/15 – 45/16 زراعت 4/6/1401جمعه 
 17 - 18 فیزیولوژی گیاهان زراعی 4/6/1401جمعه 

 
 

  



    1401ماه  شهريور   -المپیاد علمي دانشجويي کشور  مین هفتبرنامه امتحانات مرحله نهايي بیست و  

 طراحي صنعتيالمپیاد 
 

ساعت  نام درس تاریخ امتحان
 امتحان

 8 - 10 (1های سریعاجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده )پروژه 4/6/1401جمعه 

 10 - 12 (2های سریعاجرای عملی مراحل طراحی در چند موضوع معرفی شده )پروژه 4/6/1401جمعه 

      –رویکردها  –مدیریت و ارزیابی تولیدات صنعتی  –شناسی سبک مبانی نظری) تاریخ و 4/6/1401جمعه 
طراحی فنی /  –های ساخت مواد و روش –جامعه شناسی صنعتی(  –شناسی طراحیروش

 ارگونومی –های برگزیده المللی و طرحآشنایی با مسابقات بین –تجزیه و تحلیل محصوالت 
 

16 - 14 

 .شودبرگ کاغذ اشتنباخ به داوطلبان تحویل می 5صبح به همراه  8طراحی صنعتی همزمان در ساعت هر دو دفترچه سواالت صبح رشته 

 

 

 

 

 های بنیادی و مهندسي بافتهای سلولالمپیاد علوم و فناوری
 

 ساعت امتحان نام درس تاریخ امتحان

 8 - 9 سلولی و مولکولی 4/6/1401جمعه 

 15/9 – 15/10 زیست مواد )بیومتریال( 4/6/1401جمعه 

 30/10 – 30/11 های انتقالپدیده 4/6/1401جمعه 

 45/11 – 45/12 ژنتیک 4/6/1401جمعه 

  14 – 15 فیزیولوژی و ایمونولوژی 4/6/1401جمعه 

 15/15 – 15/16 بیوشیمی و شیمی آلی 4/6/1401جمعه 

 

 

 


