شیوه نامه اجرایی المپیاد غیرمتمرکز علمی دانشجویی منطقه 4

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا به عنوان مسئول و مجری برگزاری المپیاد علمی-دانشجویی غیر
متمرکز منطقه  ،4اولین مرحله بیست و ششمین المپیاد غیر متمرکز علمی-دانشجویی را در  31اردیبهشت ماه سال  1400با
مشارکت استانهای قزوین ،قم ،مرکزی و همدان و با رعایت شیوه نامههای بهداشتی ابالغی طی نامه  300/1549مورخ
 99/5/7برگزار می نماید .لذا جهت اجرای بهتر این آزمون موارد ذیل اعالم میگردد .دبیر خانه المپیاد علمی دانشجویی
غیر متمرکز منطقه  4در دفتر هدایت استعدادهای درخشان این دانشگاه با شماره تلفن  081-38381601داخلی  392یا از
طریق پست الکترونیک دبیرخانه  talentbasu@gmail.comآماده پاسخگویی به سؤاالت می باشد .همچنین اساتید
و دانشجویان محترم جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانند به سایت دبیرخانه به آدرس http://talent.basu.ac.ir
مراجعه نمایند.
 )1دانشگاههای هر منطقه ،مشخصات کامل مسئول برگزاری المپیاد خود را (شماره تماس همراه و پست الکترونیک)
حداکثر تا تاریخ  1400/01/20جهت هماهنگیهای الزم در امور علمی و اجرایی به دبیرخانه المپیاد علمی
دانشجویی غیر متمرکز منطقه  4معرفی نمایند.
 )2آزمون در رشته های زیر برگزار میشود.
زبان و ادبیات فارسی ،الهیات و معارف اسالمی ،علوم اقتصادی ،علوم تربیتی ،حقوق ،شیمی ،فیزیک ،زیست
شناسی ،ریاضی ،آمار ،مهندسی برق ،مهندسی شیمی ،مهندسی عمران ،مهندسی مکانیک ،مهندسی کامپیوتر و
مهندسی کشاورزی (زراعت و اصالح نباتات) ،مهندسی صنایع ،روانشناسی ،مجموعه علوم جغرافیا ،مجموعه
علوم زمین ،سلول های بنیادی و مهندسی بافت ،و مجموعه مهندسی مواد و متالوژی
 )3در هر رشته یک تیم حداکثر پنج نفره معرفی می شود .دانشجویان سال سوم و چهارم که در حال تحصیل می باشند
مجاز هستند در آزمون شرکت نمایند .شرکت کنندگان در المپیاد غیر متمرکز باید در حال تحصیل باشند و ارسال
نامه مبنی بر اشتغال به تحصیل دانشجویان معرفی شده به دبیرخانه المپیاد الزامی است.
 )4دانشجویان هر یک از دانشگاههای دولتی ،آزاد ،پیام نور و غیر انتفاعی میتوانند با رعایت ضوابط زیر در آزمون
شرکت نمایند.
)1-4

هریک از دانشگاه های دولتی مجاز است که تیم شرکت کننده (حداکثر پنج نفر) خود را با رعایت شرایط بند 3
و طبق ضوابطی که دانشگاه برای رشته های خود تعیین میکند ،در زمان مقرر انتخاب و از طریق معاونت
آموزشی دانشگاه به دبیرخانه المپیاد اعالم کند.
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)2-4

هر یک از مجمو عه های دانشگاه های آزاد ،پیام نور و غیر انتفاعی واقع در استان های هر منطقه مجاز است که
در هریک از رشته های مندرج در بند  ،2یک تیم حداکثر پنج نفره از میان همه واحد های دانشگاهی مجموعه
خود در منطقه را انتخاب و در زمان مقرر به منطقه اعالم کند و چگونگی انتخاب تیم ها از میان همه دانشگاه
های مجموعه مربوط به عهده دانشگاه های آزاد ،پیام نور و غیر انتفاعی است .به منظور ایجاد شرایط مناسب
برای ارزیابی مؤ ثر دانشجویان در هر مجموعه پیشنهاد می شود که تیم ها از طریق یک آزمون مشترک در میان
همه واحد های مربوط انتخاب شوند.

 )5دانشگاههای هر منطقه تیم های دانشجویی خود را با رعایت شرایط مندرج در این شیوه نامه و در رشته های مذکور
در بند  2در قالب فایل اکسل پیوست شامل اطالعات عمومی و آموزشی دانشجویان معرفی نمایند .لیست دانشجویان
حاوی اطالعات زیر باشد و ارسال کلیه اطالعات که در زیر آمده است الزامی است.
نام ،نام خانوادگی ،جنسیت ،نام پدر ،شماره دانشجویی ،کد ملی ،شماره شناسنامه ،شماره سریال شناسنامه،تاریخ
تولد (روز-ماه-سال) ،سال شروع به تحصیل(فقط سال) ،سال احتمالی فارغ التحصیلی(فقط سال) ،دانشگاه،
دانشکده ،رشته ،گرایش ،رشته امتحانی ،شماره تلفن همراه ،شماره تلفن ثابت ،آدرس پست الکترونیکی ،آدرس
محل سکونت و کدپستی ،حوزه آزمون
 در قسمت حوزه آزمون یکی از دانشگاه های بین المللی امام خمینی (ره)  ،اراک ،بوعلی سینا یا قم درجشود .مالک انتخاب ،امکان حضور دانشجو در آن حوزه است.
 )6آخرین مهلت ارسال اسامی دانشجویان در قالب فایل اکسل شامل اطالعات مندرج در بند  ،5از طریق پست
الکترونیکی  talentbasu@gmail.comپایان فرودین ماه  1400میباشد.
 )7خواهشمند است هزینه شرکت دانشجویان برای هر دانشجو مبلغ  2،900،000ریال (دویست و نود هزار تومان) به
روش زیر پرداخت گردد.
 ابتدا به سامانه پرداخت الکترونیکی دانشگاه بوعلی سینا به آدرس  https://pay.basu.ac.ir/وارد شوید
(لطفاً در هیچ یک از مراحل واریز وجه از دکمه های  refresh ،backو  forwardاستفاده نفرمایید).
 پرداخت بر اساس شناسه را انتخاب نمایید.
 شناسه  4404163را وارد نمایید.
 پس از تکمیل فرم مشخصات نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر اقدام فرمایید
 )8زمان برگزاری آزمون المپیاد  31اردیبهشت ماه  1400می باشد و برنامه آزمون به پیوست ارسال می گردد .محل
برگزاری آزمون دانشگاه های بین المللی امام خمینی (ره) ،اراک ،بوعلی سینا و قم می باشد.
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