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ندارد

معاونین محترم آموزشی دانشگاههای : 
الزهراء (س)، امام صادق (ع)، تهران، تربیت دبیر شهید رجایی، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی – 
خوارزمی، شهید بهشتی، شاهد، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علوم و معارف قرآن کریم، علم و صنعت 
ایران، عالمه طباطبایی، علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، قرآن و حدیث، شهید مطهری، هنر تهران و 

دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران  
سالم علیکم 

با احترام، با عنایت به نامه شماره ۷۰۶۵۵ مورخ ۹۷/۹/۱۹ سازمان سنجش آموزش کشور به استحضار میرساند بیست و 
چهارمین المپیاد علمی دانشجویی غیر متمرکز سال ۱۳۹۸ دانشگاههای قطب ۱ کشور در رشته های «زبان و 
ادبیات فارسی»، «الهیات و معارف اسالمی»، «علوم اقتصادی»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «شیمی»، «فیزیک»، 
«روانشناسی»، «زیست شناسی»، «ریاضی»، «آمار»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی عمران»، «مهندسی 
مکانیک»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی کشاورزی (زراعت و اصالح نباتات)»، «علوم جغرافیایی»، «علوم زمین»، 
«مهندسی مواد و متالورژی»، «مهندسی صنایع» و «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» صبح و بعد از ظهر روزهای 
پنجشنبه ۱۲ و جمعه  ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در این دانشگاه برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است دستور 
فرمایید ضمن اطالع رسانی به دانشجویان ارجمند، نسبت به معرفی دانشجویان سال سوم و چهارم دوره های کارشناسی 

واجد شرایط آن دانشگاه در رشته های مرتبط اقدام مقتضی، با رعایت موارد زیر، معمول فرمایند: 
۱-  در هر یک از رشته های یاد شده صرفا ۵ نفر از دانشجویان معرفی شوند.

۲-  اسامی داوطلبان هر رشته امتحانی به همراه اطالعات زیر اعالم شود. 
نام – نام خانوادگی – نام پدر- جنسیت- کدملی - شماره شناسنامه – تاریخ تولد(کامل) – شماره تلفن ثابت -  

شماره همراه – آدرس کامل – کد پستی – ایمیل - رشته تحصیلی - وضعیت تحصیلی در نیمسال دوم ۹۶-۹۷
*لطفا اطالعات مذکور در قالب فایل Excel به نشانی ایمیل:infoazmoon@modares.ac.ir ارسال شود.

۳- با توجه به اینکه دانشگاهها موظف به پرداخت مبلغ ۲/۶۵۰/۰۰۰ ریال به ازای هر دانشجو در این المپیاد به عنوان 
هزینه شرکت درالمپیاد می باشند، خواهشمند است حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۲/۸ مبلغ مربوط بر اساس تعداد افراد تامین و 
به حساب جاری ۰۱۴۳۳۹۵۳۱۶ به نام تمرکز درآمدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس نزد بانک تجارت 

شعبه دانشگاه تربیت مدرس واریز و اصل رسید بانکی، همراه با اسامی شرکت کنندگان به این دانشگاه ارسال گردد. 
توجه : به درخواست معرفی شدگانی که رسید پرداخت آنها ارسال نشده یا واریز هزینه آنها پس از  .۱

تاریخ ۹۷/۱۲/۸ انجام شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
در صورت نیاز، برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ۸۲۸۸۴۱۵۲ یا ۸۲۸۸۳۰۲۵ تماس گرفته شود. 


