
 زبان و ادبیات فارسي  المپیادمرحله نهايي نامه امتحانات بر
 1397 - تیر 29تا  28-  المپیاد علمي دانشجويي کشور  بیست و سومین

 جلیل تجلیلمسوول کمیته علمي : آقای دکتر 
 زمان امتحان نام درس تاريخ امتحان

  8 -9:30 نثر فارسي 97/ 28/04        پنجشنبه

 10 - 30/11 نظم فارسي 97/ 28/04پنجشنبه        

فنون ادبي )بديع، عروض، قافیه، تاريخ و ادبیات و سبک شناسي، دستور زبان،  97/ 28/04 پنجشنبه       
 معاني و بیان(

30/15 - 14 

 
 

 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیادعلوم اقتصادی 
 1397 - تیر 29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 عباسي نژاد حسین  مسوول کمیته علمي : آقای دکتر 
 زمان امتحان  نام درس  تاريخ امتحان 

 8 – 10 اقتصاد خرد  97/ 28/04پنجشنبه                   

  30/10 – 30/12 اقتصاد کالن  97/ 28/04پنجشنبه                   

  14 – 16 اقتصاد سنجي آمار و   97/ 28/04پنجشنبه                   

 8 – 10 رياضیات و اقتصاد رياضي  97/ 29/04                      جمعه
 
 

 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد الهیات و معارف اسالمي
 1397تیر  29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 ،انمي : آقايمسوول کمیته عل
 و دکتر مجید معارف منصور پهلواندکتر  

 زمان امتحان  نام درس  تاريخ امتحان 

  8-10 تفسیر 97/ 28/04پنجشنبه                   

  30/10 – 30/12 علوم قرآني 97/ 28/04پنجشنبه                   

  14 – 16 حديث 97/ 28/04                  پنجشنبه 

 ی المپیاد الهیات و معارف اسالمي ممنوع مي باشد.توجه : کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون ها
 

 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد علوم تربیتي

 1397 - تیر 29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 خراسانياباصلت مسوول کمیته علمي: آقای دکتر 

 ساعت دروس امتحاني  تاريخ       

 8 –10 مديريت آموزشي 97/ 28/04    پنجشنبه  

  30/10 – 30/12 برنامه ريزی درسي و آموزشي 97/ 28/04      پنجشنبه

 14 -16  تدريسوفنونهاروش 97/ 28/04    پنجشنبه  

 8 –10 تربیت اسالمي وتعلیم 97/ 29/04          جمعه  

  30/10 – 30/12 تکنولوژی آموزشي 97/ 29/04           جمعه 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد حقوق 

 1397 -تیر 29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 
 اسالمي پناه عليمسوول کمیته علمي : آقای دکتر

 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

 8-30/9 حقوق مدني  97/ 28/04      پنجشنبه 

 00/10-30/11 فقه و اصول  97/ 28/04    پنجشنبه  

 14-30/15 حقوق اساسي  97/ 28/04     پنجشنبه 

 8-30/9 عمومي  حقوق بین الملل 97/ 04/ 29          جمعه 

 00/10-30/11 حقوق جزای عمومي  97/ 29/04           جمعه 

 45/11 – 15/13 آيین دادرسي کیفری  97/ 29/04         جمعه  

 
 

 فیزيک المپیاد رنامه امتحانات مرحله نهاييب
 1397  - تیر 29تا  28-کشورالمپیاد علمي دانشجويي بیست و سومین 

 ابوالحسني  محمدرضا  مسوول کمیته علمي : آقای دکتر
 زمان امتحان  نام درس  تاريخ امتحان 

 8 -10 ترمودينامیک و مکانیک آماری 97/ 28/04                  پنجشنبه  

 30/10 – 30/12 مکانیک کالسیک  97/ 28/04                  پنجشنبه 

 14 – 16 مکانیک کوانتومي  97/ 28/04                 پنجشنبه  

 8 -10 الکترو مغناطیس  97/ 29/04                      جمعه 

 
 

 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد زيست شناسي 
 1397تیر  29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 رستمي پروين و خانم دکتر براهیم زاده حسن اعلمي : آقای دکتر  های کمیته مسئوالن
 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

  8 -10 سواالت بخش اول عمومي 97/ 28/04        پنجشنبه  

  30/10 – 30/12 سواالت بخش دوم عمومي 97/ 28/04        پنجشنبه  

  8 -10 سواالت بخش اول اختصاصي 97/ 29/04              جمعه  

  30/10 – 30/12 سواالت بخش دوم اختصاصي 97/ 29/04              جمعه  

 
 

 
 مهندسي برق برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد 

 1397  - تیر 29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 
  محمود کمره مسوول کمیته علمي : آقای دکتر

 زمان امتحان  نام درس  تاريخ امتحان 

 8-10 2و  1مدارهای الکتريکي  97/ 28/04               پنجشنبه  

  30/10 – 30/12 2و  1الکترونیک  97/ 28/04                 پنجشنبه

  14 – 16 الکترومغناطیس  97/ 28/04                پنجشنبه 

 8-10 کنترل خطي  97/ 04/ 29                    جمعه  

  30/10 – 30/12 2و  1ماشینهای الکتريکي  97/ 29/04                       جمعه 

                                                   



 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد مهندسي شیمي 
  1397 -تیر 29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 و محمد علي موسويان شايگان جالل الدين مسوول کمیته علمي : آقای دکتر 
 زمان امتحان  نام درس  تاريخ امتحان

  8 – 10 ترمودينامیک  97/ 28/04                  پنجشنبه 

  30/10 -30/12 موازنه انرژی و مواد  97/ 28/04                  پنجشنبه 

  14 – 16 انتقال جرم  97/ 28/04                  شنبه پنج

 8-10 انتقال حرارت  97/ 29/04                        جمعه 

  30/10 – 30/12 مکانیک سیاالت  97/ 29/04                        جمعه 

 

 
 رنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد مهندسي عمران ب

 1397  - تیر 29تا  28-علمي دانشجويي کشور  المپیادبیست و سومین 
 مسوول کمیته علمي : آقای دکتر  خسرو برگي 

 زمان امتحان  نام درس  تاريخ امتحان 

  8 – 10 مکانیک جامدات  97/ 28/04                  پنجشنبه

  30/10 -30/12 مکانیک خاک و پي  97/ 28/04                 پنجشنبه 

  8 – 10 مکانیک سیاالت و هیدرولیک  97/ 29/04                       جمعه 

  30/10 -30/12 طراحي سازه های فلزی و بتني  97/ 29/04                      جمعه 

 
 

 رنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد  مهندسي مکانیک ب
 1397تیر  29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 مسووالن کمیته علمي : آقايان دکتر حسن ظهور و دکتر سعید سهراب پور
 زمان امتحان  نام درس  تاريخ امتحان 

  8 – 10 انتقال حرارت، ترمودينامیک، مکانیک سیاالت  97/ 28/04           پنجشنبه 

  30/10 – 30/12 الح طراحي اجزاء، روشهای تولید، علم مواد، مقاومت مص 97/ 28/04           پنجشنبه 

 14 – 16 ها، کنترل ارتعاشات، دينامیک، دينامیک ماشین، طراحي مکانیزم 97/ 28/04            پنجشنبه

 
 
 مهندسي کامپیوتر  المپیادبرنامه امتحانات مرحله نهايي 

 1397  -تیر 29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 
  علي موقر رحیم آبادیی دکتر مسوول کمیته علمي : آقا

 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

 8 – 10 شبکه های کامپیوتری 97/ 28/04                  پنجشنبه 

  30/10 – 30/12 نظريه زبانها وماشینها 97/ 28/04                   پنجشنبه

 14 – 16 سیستم های عامل 97/ 28/04                  پنجشنبه

 8 – 10 ساختمان داده ها وطراحي الگوريتم 97/ 29/04                        جمعه

  30/10 – 30/12 معماری کامپیوتر و مدارهای منطقي 97/ 29/04                       جمعه 

                                     کمیته علمي المپیاد مهندسي کامپیوتر ، هر يک از داوطلبان محترم  مجازتصويب با توجه به 

 انتخاب  و شرکت در آزمون چهار ماده امتحاني از پنج ماده فوق الذکر مي باشند. به

الزم به ذکر است که در صورت عدم تمايل به شرکت در هر کدام از مواد امتحاني بايد تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند 

 شود.عالم انصراف نمايند برا ی آنان نمره صفر در نظر گرفته ميو اگر در جلسه ماده امتحاني شرکت کرده و ا
 
 
 
 



 اصالح نباتات( -برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد مهندسي کشاورزی )زارعت 
 1397تیر  29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 طالعي محمدرضا زالي و دکتر  عباسعلي مسوول کمیته علمي : آقايان دکتر
 زمان امتحان نام درس  تاريخ امتحان 

 8 - 10 زراعت  97/ 28/04                   پنجشنبه 

 30/10 – 30/12 ژنتیک  97/ 28/04                    پنجشنبه

 14 - 16 اصالح نباتات  97/ 28/04                 پنجشنبه  

 8 -10 آمار و طرح آزمايش ها 97/ 29/04                        جمعه 

 30/10 – 30/12 فیزيولوژی گیاهان زراعي 97/ 29/04                        جمعه 

 
 

 طراحي صنعتي ادبرنامه امتحانات مرحله نهايي المپی
 1397 - تیر 29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 ارهمسوول کمیته علمي : آقای دکتر وحید چوپانک
 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

  8-11 (1های سريعاجرای عملي مراحل طراحي در چند موضوع معرفي شده )پروژه 97/ 28/04  پنجشنبه 

 14-16 (2های سريعاجرای عملي مراحل طراحي در چند موضوع معرفي شده )پروژه 97/ 28/04   پنجشنبه

، شناخت تفکرات طراحي صنعتي در (Design)های طراحي سبک  –تاريخ هنر معاصر 97/ 29/04       جمعه  
 های آنالیز محصول، ارگونوميطراحي تولیدات مورد استفاده، روش

11- 8 

 
 
 

 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد رياضي 
 1397تیر  29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 مهدوی امیری دين نظام المسوول کمیته علمي : آقای دکتر  
 زمان امتحان  نام درس  تاريخ امتحان 

 8 – 10 آنالیز رياضي )رياضي کاربردی و رياضي محض( 97/ 28/04        نجشنبهپ

 30/10 -30/12 آنالیز عددی )رياضي کاربردی و رياضي محض( 97/ 28/04       نجشنبهپ

   14- 16 بردی(، جبر )رياضي محض(تحقیق در عملیات )رياضي کار 97/ 28/04       نجشنبهپ

 8 – 10 جبر خطي )رياضي کاربردی و رياضي محض(  97/ 29/04        معهج
 
 

 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد آمار 
 1397تیر  29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 پارسیان  احمدمسوول کمیته علمي :  آقای دکتر 
 زمان امتحان  نام درس  حان تاريخ امت

  8 – 10  2و  1مباني احتمال، احتمال  97/ 28/04     پنجشنبه

 30/10 – 30/12 2و  1آمار رياضي  97/ 28/04     پنجشنبه

  14 –17 ، مباني آنالیز رياضي، مباني ماتريس ها و جبر خطي2و  1رياضي عمومي  97/ 28/04     پنجشنبه

چندد متغیدره    هایمجموعه آمار کاربردی )رگرسیون، طرح و تجزيه آزمايشها، روش 97/ 29/04       جمعه 
 های زماني(چند متغیره پیوسته، سری هایگسسته، روش

12 – 8 

 
 

  

  



 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد شیمي

 1397  - تیر 29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 سعیدیمحمدرضا  دکتر  ي: آقایمسوول کمیته علم

 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

 8 –30/9 و آنالیز دستگاهي 2و  1شیمي تجزيه  97/ 28/04      پنجشنبه

 10 -30/11 و مباني کوانتم 2و  1شیمي فیزيک  97/ 28/04    پنجشنبه 

 14-30/15 2و  1شیمي معدني  97/ 28/04     پنجشنبه

 8 –30/9 و طیف سنجي آلي 3و  2و  1شیمي آلي  97/ 29/04           معهج

 
 

 علوم زمینبرنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد 

 1397تیر  29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 امینيعبدالحسین  و آقای دکتر  دکتر فريد مرمسوول کمیته علمي: آقای 

 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

 97/ 28/04پنجشنبه
 ،ه زمین ساخت )زمین شناسي ساختاریشناسي مهندسي( و مجموعمجموعه آب و مهندسي )آبشناسي، زمین

 زمین ساخت(
10-8  

 97/ 28/04پنجشنبه
طي(و مجموعه شناسي زيست محیشناسي اقتصادی، زمین شیمي، زمینشناسي اقتصادی )زمینمجموعه زمین

 وني(، سنگ آذين ، سنگ دگرگپترولوژی)کاني شناسي
30/12-30/10 

 97/ 28/04پنجشنبه
شناسي نفت( و مجموعه چینه نگاری)چینه شناسي رسوبي، زمینشناسي، سنگشناسي )رسوبمجموعه رسوب

 نگاری و ديرينه شناسي(
16-14 

 97/ 29/04جمعه  
 صحرايي(اسيشنزمینشناسي،زمینهایجغرافیايي،نقشهاطالعاتسامانهازدور،شناختي)سنجشزمینهایمهارت

10-8 

همراه  و ماشین حساب غیر مهندسي غیر برنامه ريزی نقاله و استريونت  –گونیا  –دانشجويان مجازند در جلسه  آزمون خط کش 

 داشته باشند.

 

 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد مهندسي مواد و متالورژی

 1397 - تیر 29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 حجازیاحمد  دکتر مسوول کمیته علمي: آقای 

 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

 8 – 10 شیمي فیزيک و ترمو دينامیک 97/ 28/04پنجشنبه  

 30/10- 30/12 خواص فیزيکي مواد 97/ 28/04پنجشنبه  

 14 - 16 خواص مکانیکي مواد 97/ 28/04پنجشنبه  

 

 تحانات مرحله نهايي المپیاد علوم جغرافیاييبرنامه ام

 1397  - تیر 29تا  28-المپیاد علمي دانشجويي کشور بیست و سومین 

 مسوول کمیته علمي: آقای دکتر بهلول علیجاني

 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

 8 - 9.30 (رافیای سیاسي)مباني و ايران)جغرافیای شهری، جغرافیای روستايي، جغمجموعه علوم جغرافیايي انساني 97/ 28/04پنجشنبه  

 10 - 11 ، ژئومورفولوژی )مباني و ايران(آب و هواشناسي، )مباني و ايران(مجموعه علوم جغرافیای طبیعي) 97/ 28/04پنجشنبه  

 14-15 )سنجش از دور(های جغرافیايي ها و فناوریمهارت 97/ 28/04پنجشنبه  

 

 

 

                                                                               

      



 

 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد مهندسي صنايع

 1397تیر  29تا  28-بیست و سومین المپیاد علمي دانشجويي کشور 

 احمد ماکويي مسوول کمیته علمي: آقای دکتر 

 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

 8 –30/9 سازی رياضي و تحقیق در عملیاتمدل 97/ 28/04پنجشنبه     

 10 -30/11 آمار و احتماالت و کنترل کیفیت آماری 97/ 28/04پنجشنبه     

 14-30/15 هاريزی تولید و کنترل موجودیبرنامه 97/ 28/04پنجشنبه     

 8 –30/9 ) مطالعه موردی(        ريزی واحدهای صنعتياقتصاد مهندسي و طرح*   97/ 29/04جمعه            

ريزی  واحدهای صنعتي  از اين شود و سئواالت اقتصاد مهندسي  و طرحيک مسأله برگرفته از دنیای واقعي به دانشجو داده مي *

 مسئله داده خواهد شد.

                             باشد.هدف: سنجش توان عملي و مهندسي دانشجو در مواجهه با مسائل دنیای واقعي مهندسي صنايع مي       

 

 برنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد  روانشناسي

 1397 -تیر 29تا  28-بیست و سومین المپیاد علمي دانشجويي کشور 

 فرامرز سهرابيمسوول کمیته علمي: آقای دکتر 

 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

 8 –30/9 جيروانسنو آمار و روش های تحقیق  97/ 28/04پنجشنبه     

 10 -30/11 فیزيولوژی اعصاب غدد با تأکید بر روانشناسي شناختي 97/ 28/04پنجشنبه     

 14-30/15 آسیب شناسي رواني 97/ 28/04پنجشنبه     

 8 –30/9 روانشناسي تحولي و شخصیت 97/ 29/04جمعه            

 10 -30/11 ومي(مباحث اساسي در روانشناسي )عم 29/04/97             جمعه

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

 شود.درس برگزار مي 5و آزمون در 

 
 های بنیادی و مهندسي بافتهای سلولعلوم و فناوریبرنامه امتحانات مرحله نهايي المپیاد 

 1397 -تیر 29تا  28-بیست و سومین المپیاد علمي دانشجويي کشور 
 احسان عارفیانمسوول کمیته علمي : آقای دکتر

 ساعت دروس امتحاني  تاريخ

 8-10 آزمون اختصاصی –های انتقال )با تاکید بر مکانیک سیاالت و انتقال جرم( پديده 97/ 28/04پنجشنبه       

 30/10-30/12 آزمون اختصاصی –شناسي سلولي و مولکولي زيست 97/ 28/04پنجشنبه      

 14-16 آزمون عمومی –بیوشیمي و شیمي آلي  97/ 28/04شنبه      پنج

 15/16 – 15/17 آزمون عمومی –فیزيولوژی 97/ 28/04پنجشنبه      

 8-10 آزمون عمومی –زيست مواد )بیومتريال(  97/ 04/ 29جمعه           

 30/10 – 30/12 آزمون عمومی  –ژنتیک  97/ 29/04جمعه            

                                     ، هر يک از داوطلبان محترم  مجازهای بنیادیمهندسي بافت و سلولکمیته علمي المپیاد تصويب با توجه به                

 باشند.درس آزمون عمومي مي 4دو درس آزمون عمومي از انتخاب   به

 های اختصاصي ضروری است.شرکت در آزمون

که در صورت عدم تمايل به شرکت در هر کدام از مواد امتحاني بايد تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند  الزم به ذکر است

 .شودو اگر در جلسه ماده امتحاني شرکت کرده و اعالم انصراف نمايند برا ی آنان نمره صفر در نظر گرفته مي

 

 


