
مشخص شده است. اگر قصد شرکت در المپیاد دانشجویی را دارید نیاز است از لیست بهترین   منابع المپیاد دانشجویی

رفرنس های المپیاد دانشجویی اطالعات الزم را بدست آورید. از آنجایی که اطالع از منابع المپیاد دانشجویی می تواند 

به شما کمک کند رتبه بهتری در این آزمون بگیرید، ما این موضوع را برای بررسی انتخاب کرده ایم. همانطور که می 

رشته برگزار شده و به دو صورت کلی متمرکز و غیر متمرکز برگزار می شود 42دانید المپیاد علمی دانشجویی در  . 

منظور از المپیاد علمی دانشجویی متمرکز، آزمونی است است که همزمان با کنکور ارشد برگزار شده و المپیاد علمی 

ست برگزار خواهد شد. گانه که هر کدام شامل چند استان ا ۱۰دانشجویی غیر متمرکز آزمونی می باشد که در مناطق 

الزم است قبل از ثبت نام المپیاد علمی دانشجویی، اطالعات کافی از نکات و شرایط آن داشته باشید که این موارد را نیز 

 .بررسی خواهیم کرد

راه شرکت در المپیاد علمی دانشجویی متمرکز، شرکت در آزمون کارشناسی ارشد است که باید گزینه عالقه مندی به 

را در آخر فرم تایید نمایید. سازمان سنجش پس از اعالم نتایج اولیه کارشناسی ارشد، پانزده نفر را معرفی شرکت 

 .خواهد کرد. پس از این مرحله افراد انتخاب شده وارد مرحله دوم خواهند شد

دانشگاه ها می  منطقه کشور برگزار شده و برای دانشجویان ممتاز 10المپیاد های علمی دانشجویی غیر متمرکز در 

نفره است.   5و گزینش به صورت گروه های باشد. عموماً مراکز برگزاری از میان دانشگاه های شاخص انتخاب شده 

 .توجه داشته باشید که همراه داشتن برگه اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال سوم و چهارم ضروری است

  

  

 .وارد شوید برای کسب اطالعات بیشتر در مورد رشته های آزمون المپیاد دانشجویی

  

  

 :اطالعیه

خ برگزاری المپیاد علمی دانشجویی متمرکز همزمان با کنکور ارشد در مرداد ماه برگزار می شودتاری . 

  

  

 معرفی منابع المپیاد دانشجویی برای رشته های مختلف

 .آزمون المپیاد دانشجویی توسط وزارت علوم برگزار شده و با هدف تشویق و ترغیب دانشجویان برگزار می شود

های زبان و ادبیات فارسی،علوم جغرافیایی، علوم اقتصادی، الهیات به باالی دوره کارشناسی رشته دانشجویان سال سوم

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

متالورژی، روانشناسی،  برق،مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی عمران، مهتدسی مواد و

توانند به دوصورت در المپیاد علمی سلولهای بنیادی و مهندسی بافت، زراعت و اصالح نباتات و طراحی صنعتی می

 .دانشجویی شرکت نمایند. این دو صورت شامل المپیاد متمرکز و غیرمتمرکز می شود

د. توجه داشته باشید که ما در این قسمت، قصد معرفی مهم  برای اطالع از منابع المپیاد دانشجویی در ادامه همراه ما باشی

 .ترین منابع را داریم. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید
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 منابع المپیاد دانشجویی مکانیک

منابع این رشته را بررسی  اگر قصد شرکت در المپیاد دانشجویی مهندسی مکانیک دارید، در ادامه همراه ما باشید تا

 .کنیم

 4امتحان  3ساعت به صورت  12در سال های گذشته المپیاد دانشجویی مهندسی مکانیک به شیوه غیر متمرکز در 

ساعتی برگزار می  2امتحان  3ساعت و به صورت  6ساعته برگزار می شود. اگرچه در سال های اخیر این آزمون در 

 .شود

گردد مهندسی مکانیک غیر متمرکز در اردیبهشت ماه برگزار می معموال المپیاد دانشجویی . 

دروسی که مورد آزمون قرار می گیرند تقریبا شبیه مفاد کنکور کارشناسی ارشد خواهد بود با این تفاوت که به صورت  

 .تشریحی است

  

  

 منابع المپیاد دانشجویی مکانیک 

 دینامیک ماشین  مکانیک سیاالت 
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 ارتعاشات  علم مواد 

 کنترل دینامیک 

 طراحی اجزا  طراحی مکانیزم ها

 انتقال حرارت  مقاومت مصالح 

 ترمودینامیک  روش های تولید

  

 .تمامی این دروس در دوره کارشناسی گذرانده می شوند

  

  

 منابع المپیاد دانشجویی زیست 

اختصاصی می شود که درادامه آن را  منابع المپیاد دانشجویی زیست شناسی نیز شامل یک سری دروس عمومی و 

 .بیشتر بررسی خواهیم کرد

المپیاد زیست نیز به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز برگزار می شود که اولین شرط آن مشغول به تحصیل بودن در  

به بعد در دوره کارشناسی است. یعنی افراد باید در حال گذراندن سال سوم و چهارم مقطع خود باشند 4ترم  . 

  

  

 منابع المپیاد دانشجویی زیست شناسی برای دروس عمومی 

 مجموعه گیاه شناسی  فیزیولوژی گیاهی

 مجموعه جانور شناسی  فیزیولوژی جانوری 

 ژنتیک میكروبیولوژی 

 بیوشیمی سلولی ومولكولی 

   بیو فیزیک 

  

  

 .برای دروس اختصاصی نیز دروس شامل موارد زیر می شود

  



  

المپیاد دانشجویی زیست شناسی برای دروس اختصاصی منابع   

 فیزیولوژی جانوری  دسته سواالت مجموعه گیاه شناسی 

 بیوشیمی و بیوفیزیک)سلولی و مولكولی(  دسته سواالت میكروبیولوژی و ژنتیک

 دسته سواالت مجموعه جانور شناسی فیزیولوژي گیاهی

  

  

  : اطالعیه

المپیاد متمرکز و غیرمتمرکز باید در زمان شرکت در آزمون المپیاد در نیمسال دوم سال متقاضیان شرکت در 

دانشجو باشند 1401 -1400تحصیلی . 

  

  

 منابع المپیاد دانشجویی روانشناسی

 .منابع المپیاد دانشجویی روانشناسی شامل موارد زیر می شود

  

  

 منابع المپیاد دانشجویی روانشناسی 

های تحقیق و روانسنجیآمار و روش   مباحث اساسی در روانشناسی )عمومی(  

 فیزیولوژی اعصاب غدد با تأکید بر روانشناسی شناختی  آسیب شناسی روانی )بالینی و استثنایی(

   روانشناسی تحولی و شخصیت 

  

  

ین رشته و المپیاد آن منابع المپیاد دانشجویی حقوق یکی از پرتکرارترین سواالتی است که پرسیده می شود. زیرا ا

 .طرفداران بسیاری دارد که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد

  

  



 منابع المپیاد دانشجویی حقوق 

 .منابع المپیاد دانشجویی حقوق شامل موارد زیر می شود

  

  

 منابع المپیاد دانشجویی حقوق 

 حقوق اساسی  حقوق بین الملل 

 حقوق مدنی  حقوق جزای عمومی 

اصول فقه و   آیین دادرسی کیفری  

  

  

 .منابع المپیاد دانشجویی در رشته اقتصاد نیز در این قسمت بررسی می شود، در ادامه همراه ما باشید

  

  

 منابع المپیاد دانشجویی در رشته اقتصاد

جزوه دکتر تیمور محمدی  ۱اقتصاد خرد  کتاب دکتر عباس شاکری  ۲اقتصاد خرد    

سالواتوره اقتصاد خرد    اقتصاد خرد دکتر محسن نظری  

تست اقتصاد خرد دکتر محسن نظری ۲۰۰۰  کتاب تست اقتصاد خرد دکتر تیمور محمدی  

اقتصاد کالن دکتر عباس شاکری)نظریه ها و سیاست ها جلد  

 اول( 
اقتصاد کالن دکتر عباس شاکری)نظریه ها و سیاست ها جلد  

 دوم( 

د اول اقتصاد کالن دکتر تیمور رحمانی جل  اقتصاد کالن دکتر تیمور رحمانی جلد اول  

هاي كارشناسي اقتصاد  هاي آزمون تست + سوال  ۲۰۰۰

 كالن تیمور رحماني 
تست اقتصاد كالن محسن نظري ۲۰۰۰ -  

ریاضیات عمومی برای رشته های اقتصاد مدیریت  

 وحسابداری امید محمودیان
نید  ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد هادی رنجبران)سعی ک

 ویرایش جدیدش رو تهیه کنید( 

آمار و احتمال )آمادگی برای کارشناسی ارشد رشته اقتصاد  

 و...( هادی رنجبران 
 اقتصاد عمومی دکتر پژویان

مسعود نیكوكار  ( 2( و آمار و احتمال )1آمار و احتمال )  جزوه آمار پارسه   

پارسه درس تخصصی  ۵جزوه  کتاب پول و بانکداری دکتر مجتهد  



درس تخصصی مدرسان شریف  ۵کتاب   تجارت بین الملل دومینیک سالواتوره ترجمه ارباب  

درس تخصصی پارسه  ۵جزوه  درس تخصصی مدرسان شریف  ۵کتاب    

بین الملل دومینیک سالواتوره ترجمه ارباب   مالیه درس تخصصی پارسه  ۵جزوه    

درس تخصصی مدرسان شریف  ۵کتاب  اقتصاد اسالمی محمد مهدی کرمی مبانی فقهی    

   اقتصاد بخش عمومی دکتر پژویان جلد اول 

  

  

 :اطالعیه

های مختلف می توانند در المپیاد علمی دانشجویی شرکت کننده و هیچ محدودیتی برای رشته دانشجویان انواع رشته

 .مورد نظر در المپیاد وجود ندارد
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دانشجویان شرکت کنیم؟چطور در المپیاد    

برای شرکت در المپیاد دانشجویان، الزم است ابتدا قوانین آن را بدانید که در ادامه اشاره خواهیم کرد. اولین روش ورود 

نفر اول تعدادی به عنوان افراد شرکت کننده در مراحل بعدی   15به المپیاد، کنکور است. با شرکت در کنکور، از بین 

خواهند شد انتخاب . 

افرادی که از راه کنکور شرکت می کنند، وضعیت مشخصی دارند. اما آن هایی که ار راه دانشگاه شرکت می کنند، 

نفر اول باشند 5الزم است در دانشکده خود از بین  . 

  

  

  :اطالعیه

هیالتی مثل  مرحله نهایی، از تس 15تا  1اعالم نتایج آزمون مرحله نهایی المپیاد دانشجویی شیمی رتبه های  پس از

 .پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد استفاده می کنند

  

  

 کسب رتبه در المپیاد چه مزایای دارد؟

نفر اول می   15در این قسمت همراه ما باشید تا مزایای شرکت در المپیاد و کسب رتبه را بیشتر بررسی کنیم. افرادی که 

یر و تهران می توانند هر دانشگاهی که جز دانشگاه های شریف، امیرکب شوند، می توانند درخواست گواهی داده و به 

 .خواستند بدون کنکور وارد شوند 

البته در این خصوص نمی توان با قطعیت گفت که دانشگاه های شریف و تهران شما را قبول نخواهند کرد. دیده شده که 

رکز پذیرفته شوندالمپیاد در این منیز توانسته اند از طریق  9و  8افرادی با رتبه  . 

در خصوص المپیاد و رتبه آوردن در آن باید به شما بگوییم که گرفتن رتبه به معنای معافیت از سربازی نیست. زیرا 

ن رتبه به معنای، معافیت از سربازی نیستبرخی تصور می کنند که گرفت . 

  

  

 لیست رشته های المپیاد علمی دانشجویی 

که توسط سازمان سنجش ارائه می شود، لیست رشته ها می آید که در ادامه بیشتر این موارد را بررسی   در دفترچه ای

 .خواهیم کرد

  

  

 لیست رشته های المپیاد علمی دانشجویی



 مجموعه علوم تربیتی زبان و ادبیات فارسی 

 مجموعه حقوق  مجموعه علوم جغرافیایی 

 علوم زمین علوم اقتصادی 

معارف اسالمی علوم قرآنیمجموعه   مجموعه روان شناسی  

 مجموعه فیزیک  شیمی

 آمار مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 زیست شناسی گیاهی مجموعه ریاضی 

 مجموعه مهندسی برق         زیست شناسی جانوری 

 مهندسی صنایع مجموعه مهندسی شیمی 

 مجموعه مهندسی مکانیک مجموعه مهندسی عمران 

 مهندسی کامپیوتر مجموعه مهندسی مواد و متالورژی

 طراحی صنعتی  مجموعه زراعت و اصالح نباتات

  

  

 .کلیک کنید اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزی برای اطالع از نحوه

  

  

رکت در المپیاد های علمی دانشجویی شرایط ش  

افرادی که قصد شرکت در المپیاد دانشجویی را دارند، باید عالوه بر لیست بهترین رفرنس های المپیاد دانشجویی باید  

واحد درسی را گذرانده باشند. همچنین الزم است از زمان برگزاری آزمون نیز اطالعات مورد نیاز را کسب   70حداقل 

افرادی شرایط شرکت را خواهند داشت که نمره علمی آن ها باالتر باشد. متقاضیان شرکت در المپیاد  کرده باشند. 

 .متمرکز و غیرمتمرکز زمانی که در آزمون شرکت می کنند، نباید دوره دانشجویی آن ها تمام شده باشد
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 المپیاد آموزش پزشکی 

د علمی پزشکی سوال می پرسند، ما در این مطلب قصد داریم شرایط  از آنجایی که افراد بسیاری در رابطه با المپیا

ر ساله توسط مرکز رشد و شرکت در المپیاد آموزش پزشکی و منابع آن را بررسی کنیم. المپیاد آموزش پزشکی، ه

 .پرورش استعدادهای درخشان برگزار می شود

 :حیطه های برگزاری آن شامل موارد زیر می شود

مطالعات میان رشته علوم انسانی و سالمت )جایگزین المپیاد فلسفه پزشکی( المیپاد  •  
 المپیاد آموزش پزشکی •
 المپیاد استدالل بالینی •

 المپیاد مدیریت نظام سالمت  •
 المپیاد تفکر علمی در علوم پایه •

 المیپاد کارآفرینی در بستر هزاره سوم  •

یران تحصیل تماس بگیریدبرای اطالع از سایر حوزه ها، می توانید با کارشناسان ا . 

  

  

 شرایط شرکت در المپیاد آموزش پزشکی 
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 .برای شرکت در المپیاد پزشکی باید دانشجو در رشته های دکتری حرفه ای، داروسازی یا دندان پزشکی باشید

ته باشد،  ماه از زمان فراغت تحصیلی آن ها گذش 6افرادی که در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده اند اگر بیشتر از 

 .نمی توانند شرکت کنند

افرادی که در حال تحصیل برای مقاطع دکتری، ارشد به صورت رزیدنتی هستند اجازه شرکت در المپیاد را نخواهند 

 .داشت

  

  

 .کلیک کنید اعتراض به نتایج المپیاد دانش آموزی برای

  

  

 نحوه برگزاری المپیاد آموزش پزشکی 

انفرادی و گروهی برگزار می شوداین المپیاد نیز مانند تمامی المپیادهای دانشجویی به صورت،  . 

مرحله اول )غربالگری( –آزمون انفرادی   

این مرحله با هدف انتخاب دانشجویان برگزار خواهد شد. بدین صورت که هر دانشگاه با توجه به ظرفیت هایی که  

ود دارد، نفراتی را معرفی می کند. این مرحله توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شدوج . 

افرادی که نمره خوبی را کسب کرده اند، می توانند مجوز شرکت در مراحل بعدی را نیز بگیرند نفر از 90 . 

مرحله دوم  –آزمون انفرادی   

نفر نیز در آن شرکت نمایند. تمامی افراد از   90این مرحله در تهران برگزار خواهد شد و ممکن است حتی بیشتر از 

مرحله باید در تهران حضور یابندشهرهای مختلف برای شرکت در این  . 

و سناریو، طراحی می گردد. اصالح و داوری   KF ،Extended Matching ،puzzle سواالت این بخش به صورت

 .نیز به صورت دستی و سیستمی خواهد بود

 درصد از نمره کل ۶۰درصد و مرحله دوم  ۴۰در این خصوص الزم است بدانید که درصد تاثیر آزمون غربالگری 

 .خواهد بود

 :سواالت طراحی شده در این دو بخش به شرح زیر می باشد

 key features یا آزمون ویژگی کلیدی

این سوال به گونه ای طراحی می شود که ناقص باشد. یعنی داوطلب باید قسمت ناقص را پر کند. در حالت معمول  

انتخاب کند. اما در این حالت، گزینه ای نیز در کار   و داوطلب فقط باید آن راتمامی گزینه های صحیح در پاسخ ها آمده 

مورد از صحیح ترین گزینه ها را وارد نماید. الزم است توجه داشته باشید که وارد کردن   3نیست و داوطلب خود باید 

گزینه، امتیاز منفی در بر خواهد داشت 3بیش از  . 

 Matching Extended آزمون

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/


وجود دارد که شامل، سناریو، پازل و سواالت تشریحی می شوددر این قسمت سه مدل طراحی سوال  . 

 (Essay) سواالت تشریحی

در این بخش داوطلب باید آنچه به نظرش صحیح می رسد بنویسد. محدودیتی نیز وجود ندارد. البته تعداد کلمات مجاز  

 .تعیین خواهد شد

 سواالت سناریو 

مورد از آن شامل واژگان اصلی است.  5یا  4به رو می شوند که  در این حالت شرکت کنندگان با سواالت مختلفی رو

  002حاال باید فرد شرکت کننده بر هر کدام دو راهکار مشخص کرده و و هر مورد را در قالب سناریویی با حداکثر 

 .کلمه بنویسد

نجش درک داوطلب آزمون پازل نیز همانطور که از نام آن پیداست شامل جدولی با کلمات متقاطع است که برای س

 .استفاده می شود

  

  

 .کلیک ک نید سامانه المپیاد دانش آموزی برای ورود به

  

  

 آزمون گروهی المپیاد آموزش پزشکی 

نفری تشکیل داده و اطالعات خود را ارسال نمایند. سپس   4الی  3در این آزمون افراد انتخاب شده می توانند گروه های 

 .در مراحلی که گفته می شود، شرکت کنند

مرحله اول  –آزمون گروهی   

ها داده شده و زمان بندی مشخص برای آن ها در نظر گرفته  در این مرحله موضوعی از سوی کمیته علمی به گروه 

 .خواهد شد. افراد موظف هستند در زمان بندی اعالم شده، پروپوزال خود را تحویل دهند

مرحله دوم  –آزمون گروهی   

یک   در این مرحله پروپوزال ها به صورت پاورپوینت آماده شده و نزد داور برده خواهد شد. داور نیز برای ارزیابی

 .آزمون تیه کرده و تیم ها باید پاسخگوی آن باشند

  

  

 منابع المپیاد آموزش پزشکی 

اگرچه منابع المپیاد پزشکی ممکن است هر سال متفاوت باشد و تغییر کند ما در این قسمت منابع را بررسی کرده و به 

 .شما معرفی خواهیم کرد

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/


  

  

دانشجویی پزشکی لیست بهترین رفرنس های المپیاد   

Chapter 3: philosophies and values (p89-110) Chapter 2: the history of student affairs (p63-88) 

Chapter 8:the nature and uses of theory 

(p209-229) 

Part three: theoretical bases of the profession 

(p192-208) 

Chapter 10: cognitive development (p248-267) Chapter 9: holistic development (p230-247) 

Chapter 14: environmental theories (p331-

349) 

Chapter 11:psychosocial and identity development 

(p268-292) 

Chapter 15: student retention and institutional 

success (p350-369) 
Chapter 14: environmental theories (p331-349) 

Chapter 17: organizational structures and 

functions (p394-416) 

Chapter 16:framing student affairs practice (p372-

393) 

Part five: essential competencies (p502-504) 
Chapter 21: academic and student affairs 

partnerships (p481-501) 



Chapter 24:leadership (p543-561) Chapter 22:professionalism (p505-521) 

  

  

 اخبار پیرامونی منابع المپیاد دانشجویی 

 بهمن  27

اواخر اردیبهشت، اولین  1401 همزمان با برگزاری امتحانات آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 

های امتحانی اعالم شده جدول زیر،  آزمون المپیاد علمی دانشجویی کشور )دوره بیست و هفتم( در مجموعهمرحله 

شودبرگزار می . 

 بهمن  25

منتشر شده است. برای دسترسی به آن باید   1401برنامه بیست و هفتمین آزمون المپیاد غیر متمركز اردیبهشت ماه سال 

 .شوید https://olympiad.sanjesh.org/fa/Default.aspxوارد سامانه 

 دی 9

 .نحوه ثبت نام متقاضیان شركت در المپیادهاي دانشجویي در سامانه مربوطه مشخص شده است

 اردیبهشت  18

شده استاطالعات مورد نیاز جهت صدور گواهي رتبه كسب شده در المپیاد مشخص  . 

  

  

 .مطلب کلیک کنید pdf برای دانلود

  

  

 خالصه مطلب

بپردازیم و مهم ترین لیست بهترین رفرنس های المپیاد   منابع المپیاد دانشجوییما در این مطلب سعی کردیم به بررسی 

های سوم و  دانشجویی را به شما معرفی کنیم. در این مطلب گفته شد که فقط دانشجویان مشغول به تحصیل در سال

به عالوه دانشجویان در زمان برگزاری آزمون  چهارم یعنی ترم چهارم به بعد می توانند در آزمون المپیاد شرکت کنند. 

مرحله نیمه نهایی غیرمتمرکز، که در اردیبهشت ماه برگزار می گردد باید در حال تحصیل باشند. افرادی که در زمان  

اشند، نمی توانند در مرحله نهایی شرکت کنند. به عالوه دانشجویانی که به مركز قطب  اعالم نتایج جزء پذیرفته شدگان نب

منطقه ای معرفی می شوند، باید با گواهی اشتغال به تحصیل این موضوع را اثبات نمایند. برای کسب اطالعات بیشتر  

ما تماس بگیریددر رابطه با لیست بهترین رفرنس های المپیاد دانشجویی می توانید با کارشناسان  . 

https://olympiad.sanjesh.org/fa/Default.aspx


 


