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  »اللهم صل علی محمد و آل محمد «

.  

  ریاست محترم موسسات  و دانشگاههاي غیر انتفاعی استان اصفهان 

  معرفی نماینده و ارسال اسامی دانشجویان بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور    :موضوع

 با سالم و احترام

المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته هاي زبان و ادبیات فارسی، الهیات  چهارمین   و بیست به استحضار می رساند

و معارف اسالمی، علوم اقتصادي، علوم تربیتی، حقوق، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، آمار، مهندسی برق، 

اعت و اصالح زر(مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزي  

و سلولهاي بنیادي و  ، علوم جغرافیایی، علوم زمین، مهندسی مواد و متالوژي، روانشناسی، مهندسی صنایع)نباتات

با  1398اردیبهشت ماه  13و جمعه  12مهندسی بافت، به طور همزمان در صبح و بعد از ظهر روزهاي پنج شنبه 

رگزار خواهد شد، لذا خواهشمند است نسبت به معرفی نماینده ب  6منطقه  مرکزیت دانشگاه اصفهان به عنوان مرکز

همچنین الزم است . جهت هماهنگی امور مربوطه اقدام فرمایید) با شماره تلفن همراه ایشان(اي از آن دانشگاه 

 اعالم اسامیهر رشته بر اساس ساختار   نفر از دانشجویان برگزیده شاغل به تحصیل در سال سوم و چهارم 5اسامی 

این  به 1397/  11/  17  تا تاریخ) فایل پیوست( 1398معرفی شدگان براي شرکت در المپیاد نیمه متمرکز سال 

  .دانشگاه ارسال شود

از دانشجویان متقاضی با شرایط زیر اسکن و با نام کدملی ذخیره و همراه با فایل اکسل  3*4یک قطعه عکس ضمنا 

  :ارسال گردد

  کیلو بایت باشد 100حجم تصویر باید کمتر از . 

 عکسی که تصویر از روي آن تهیه می شود الزم است تمام رخ بوده و در سال جاري گرفته شده باشد .  

 تصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش تهیه شده و فاقد هر گونه حاشیه زائد باشد.  

  مواردي که منجر به مخدوش و تصویر باید واضح ، مشخص و بدون رتوش بوده و اثر مهر، منگنه و سایر

  .نامشخص بودن چهره می شود در تصویر وجود نداشته باشد

  عکس خواهران باید با حجاب اسالمی بوده و چهره به طور کامل در عکس مشخص باشد.  

  

  .اعالم شود )93مهر ماه سال  11( 930711رقمی مانند  6به صورت یک عدد  تاریخ تولدتوضیح اینکه 

  

سنجش آموزش کشور    معاون محترم فنی و آماري سازمان1397/  9/  19 مورخ 70653ضمنا عطف به نامه شماره 

شبا   می باشد که به شماره) هزار تومان  شصت و پنج دویست و( ریال  265000هزینه ثبت نام هر دانشجو مبلغ 

 IR-330100004001072403018278   گاه اصفهان، با کد شناسه نزد بانک مرکزي به نام درآمد دانش

فیش واریزي به دانشگاه اصفهان ضروري    اصل  ارسال(واریز گردد    393072461116500001217000000000 

  ).می باشد

64118/97 

26  /09  /1397  
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حتماً اطالعات در قالب فایل پیوست و با  دستور دهید در نامه ارسالی به دانشگاه اصفهان : مجدد تاکید می شود

  .ودارسال ش  مشخص شده همین اطالعات

  .تماس حاصل نمایید 03137932285جهت پرسش هاي ضروري با دفتر استعداد درخشان دانشگاه اصفهان 

سازمان سنجش  استراکچر ثبت نام داوطلبان، نامه هاي: الزم به ذکر است تمامی اطالعات الزم اعم از

مربوط به شماره  وفایل ) مبنی بر اسامی رشته ها، دروس امتحانی هر رشته و تاریخ دقیق برگزاري(

  .به پیوست می باشد    حساب

الزم به ذکر است از آنجا که مقرر گردیده در هررشته از کلیه موسسات و دانشگاههاي غیر انتفاعی 

نفر معرفی گردد، ضرورت دارد هماهنگی الزم با موسسات و  5استانهاي اصفهان، یزد و چهارمحالتنها 

نفر استخراج  5و چهارمحال و بختیاري صورت پذیرد و نتیجتا یزد   دانشگاههاي غیر انتفاعی استانهاي

  .با تایید جنابعالی به دانشگاه اصفهان ارسال گردد شده در هر رشته 

 

  

  

 

  یوسف شاقول

  معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 


