سومین

1ـ آزمون اين دوره از المپیاد در روزهای پنجشنبه و جمعه  13و  14ارديبهشت  97در چهار حوزه امتحانی "دانشگاه
اصفهان ،دانشگاه يزد ،دانشگاه شهرکرد و دانشگاه کاشان" برگزار خواهد شد.
 ،نیم

زمین
–

*

–

–

PARS

CASIO

1. PARS 4600
2. PX-3000 Plus II

1.CASIO 3600
2. CASIO FX-82
3. CATIGA F-618

Citizen

SHARP

1. SR 135 T II
2. SR 275
3. SR 270 II
4. SR 270X
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1. 506 W- BK
2. 509 W- BK
3. BL- 531

زيست

 -1فیزيولوژی گیاهی

3سوال

 -2مجموعه گیاه شناسی

3سوال

 -3فیزيولوژی جانوری

3سوال

 -4مجموعه جانور شناسی

3سوال

-------------------------------

بیوفیزيک

3سوال

توجه :دوطلب هرگرايش از  12سوال تخصصی در هر دفترچه  ،به  10سوال پاسخ دهند( .هرسوال  10نمره)

 1دفترچه اختصاصی شماره  : 1مجموعه گیاه شناسی ،مجموعه جانور شناسی و (میکروبیولوژی و ژنتیک) هرکدام از گرايش ها
 12سوال که دانشجوها با توجه به گرايش خود به  10سوال پاسخ میدهند.
 2ـ دفترچه اختصاصی شماره  : 2فیزيولوژی گیاهی  ،جانوری و (سلولی و مولکولی ،بیوشیمی و بیوفیزيک) هرکدام از گرايش ها
 12سوال که دانشجوها با توجه به گرايش خود به  10سوال پاسخ میدهند.
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توجه :
در سوال های عمومی دانشجويان از  24سوال در دو دفترچه جداگانه به  20سوال پاسخ میدهند.
در سوال های اختصاصی دانشجويان با توجه به گرايش های خود از 24سوال در دو دفترچه جداگانه به 20سوال پاسخ میدهند.

10ـ با توجه به مصوبات کمیته علمی المپیاد مهندسی کامپیوتر ،هريک از داوطلبان محترم مجاز به انتخاب و شرکت در
آزمون چهار ماده امتحانی از پنج ماده فوق الذکر میباشد.
*الزم به ذکر است که در صورت عدم تمايل به شرکت در هر کدام از مواد امتحانی بايد تصمیم خود را قبل از حضور در جلسه بگیرند و اگر در
جلسه ماده امتحان شرکت کرده و اعالم انصراف نمايند برای آنان نمره صفر در نظر گرفته میشود.

کتاب قرآن مجید در جلسه آزمون های المپیاد الهیات و معارف اسالمی ممنوع می باشد.
 -12دانشجويان رشته رياضی از درس تحقیق در عملیات يا جبر يکی را به انتخاب خود امتحان خواهند داد.
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