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 تِ ًام خذا

آهَصی ػلَم ٍ فٌاٍسی ًاًَ اص ًظشات  استمای ویفیت ٍ ایجاد تٌَع دس ػَاالت الوپیاد داًؾدس ساػتای ًاًَ  آهَصی داًؾ تاؿگاُ

ًحَُ تٌظین ػَاالت پیـٌْادی طشاح ٍ ّوچٌیي دس ایي آییي ًاهِ . ًوایذهیهتخللاى ٍ ػاللوٌذاى دس ایي صهیٌِ اػتفادُ 

ؿاّذ  ،ّوىاسی ّش چِ تیـتش هتخللاى. اهیذ اػت تا اص طشاحاى ػَال اسائِ گشدیذُ اػتحوایت تشسػی ػَاالت ٍ  ًحَُ

 ّای آتی تاؿین. ًاًَ دس ػالػلَم ٍ فٌاٍسی آهَصی الوپیاد داًؾ افضایؾ ویفیت

ای  ٍ  ػلَم ٍ فٌاٍسی ًاًَ دس ػِ هشحلِ تشگضاس هی ؿَد، هشحلِ اٍل ؿاهل یه آصهَى تؼتی چْاسگضیٌِالوپیاد داًؾ آهَصی 

هشحلِ دٍم یه آصهَى تؼتی ٍ تـشیحی اػت. هشحلِ ػَم الوپیاد دس لالة یه اسدٍی ػلوی اػت وِ دس آى تشگضیذگاى هشحلِ 

س آییي ًاهِ حاضش چگًَگی طشاحی ػَاالت هشحلِ اٍل ٍ دٍم دٍم یه پشٍطُ پظٍّـی سا تا ساٌّوایی اػاتیذ اًجام هی دٌّذ. د

 تَػط طشاحاى ، ًحَُ اسصیاتی ػَاالت تَػط وویتِ ػلوی الوپیاد ٍ ّوچٌیي ًحَُ اسػال ػَاالت تیاى ؿذُ اػت.

 

  تستی هرحله اول و دوم الوپیاد سواالتنکات ههن در طراحی: 

 دس طشاحی ػَاالت سػایت ًىات صیش الضاهی اػت:

 ّایی  ػَاالتی وِ دسهَسد كحت ٍ ػمن پاػخ آًْا تیي پظٍّـگشاى ٍ كاحثٌظشاى اختالف ًظش ٍجَد داؿتِ تاؿذ ٍ یا پاػخ

 تشای ػَال ٍجَ داؿتِ تاؿذ، هَسد پزیشؽ ًیؼتٌذ.ٍ هماالت  هتفاٍتی دس هٌاتغ هؼتثش ػلوی

 ًَِآهَص تتَاًذ تِ ػوَاالت پاػوخ    ػَاالت، داًؾای طشاحی ؿًَذ وِ دس هذت صهاى تؼییي ؿذُ تشای پاػخ تِ  ػَاالت تِ گ

 دلیمِ اػت. 50ػَال  25دّی تِ  دّذ. صهاى پاػخ

 ّای آهَصؿی هَجَد دس ػایت تاؿگاُ ًاًَ طشاحی ؿًَذ. ػَاالت فمط تش اػاع هماالت ٍ فیلن 

 صهواى هوىوي توِ    آهَصاى آگاُ تِ هحتَای دسع تا كوشف حوذالل    اص جوالت وَتاُ ٍ سٍاى اػتفادُ ؿَد. تِ طَسی وِ داًؾ

 .هٌظَس ٍ ّذف ػَال پی تثشًذ

  اگش تشای ػثاسات ٍ اكطالحات هَجَد دس هتي ػَال ًیاص تِ تَضیح ٍجَد داسد، تَضیح تىویلی داخل هتي ػَال تِ كَست

 خالكِ ٍ جاهغ تیایذ.

          ٍ هتي ػَال تا تیاًی واهال ػادُ ٍ سٍؿي ٍ دٍس اص اتْام ًَؿتِ ؿوَد ٍ اص تىواس توشدى ولووات ٍ ػثواسات دؿوَاس دس ػوَال

 آهَصاى ًتَاًٌذ هْاست ٍ تَاًایی خَد سا ظاّش ػاصًذ خَدداسی ؿَد. ؿَد داًؾ طَالًی ًوَدى ػَال وِ تاػث هی

 هَجوَد   1 َػوت یووِ دس پ  یػَاالت هفْوَه  یطشاح ًاهِ َُیتِ ؿ یػَاالت هفَْه یطشاح یتشا تَاًٌذ یطشاحاى هحتشم ه

 .ٌذیاػت هشاجؼِ ًوا

 ًَِآهَص اص هطلة هَسد ًظوش ػوٌجیذُ ؿوَد ًوِ      ای طشاحی ؿًَذ وِ َّؽ، فْن ٍ دسن ٍ لذست تحلیل داًؾ ػَاالت تِ گ

 ّا.    تَاًایی حفظ هطالة ٍ فشهَل

 ُتاؿٌذ. ّای گزؿتِ الوپیاد تىشاس ًـذُ ػَاالت طشح ؿذُ دس دٍس 

  ػَاالت اػتفادُ وشد.دفتشچِ دسكَست اػتفادُ اص ؿىل یا ًوَداس دس ػَال، ویفیت آًْا تاال تاؿذ تا تتَاى اصآًْا دس 

  ٍگیشد لشاس هیهَسد ػَال هَضَع هتفاٍت دس ػَاالتی وِ دسآى د ِ ِ   ، گضیٌو ای طشاحوی ٍ چیوذُ ؿوًَذ ووِ     ّوا تایوذ تگًَو

ٍ اگش فمط پاػخ یىی اص هَاسد سا تذاًذ، اهىاى اًتخاب گضیٌوِ   گضیٌِ كحیح سا تیایذ آهَص تا داًؼتي ّش دٍ هَسد تتَاًذ داًؾ

 . یه ًوًَِ اص ایي ػَاالت تلَست صیش اػت:كحیح سا ًذاؿتِ تاؿذ 
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افضایؾ دهای تىلیغ هَجة ...... ؿذى اًذاصُ ًاًَرسات ػٌتض ؿذُ ٍ ...... هیضاى تلَسی ؿذى آًْا خَاّذ ؿذ. )الوپیاد 

 (23( )ػَال 98ًاًَ ػال 

 افضایؾ –( تضسگتش 1

 واّؾ –( تضسگتش 2

 افضایؾ –( وَچىتش 3

 واّؾ –( وَچىتش 4

 

  ٍ ًوًَِ اص ایي  یه،  تاؿذهطلة وَتاُ آهَصؿی تَضیح پاػخ ّوشاُ تا تیاى  پاػخٌاهِ ػَال تایذ تطَس واهل ًَؿتِ ؿَد

 پاػخ ّا دس اداهِ آهذُ اػت. 

 

تْثَد ػولىشد واتالیؼتی جشم هؼیٌی اص ًاًَرسات فلضی تش سٍی یه پایِ، ًادسػت اػتفادُ اص وذام سٍؽ تشای  _ػَال 

 (18( )ػَال 98اػت؟ )الوپیاد ًاًَ ػال 

 ( افضایؾ تَصیغ ًاًَرسات فلضی تش سٍی یه پایِ تا ػطح ٍیظُ تیـتش1

 ( افضایؾ پایذاسی ًاًَرسات فلضی تش سٍی ػطح پای2ِ

 ػطح پایِ ( افضایؾ تشاون ًاًَرسات فلضی تشسٍی3

 ( تغییش ؿىل ٍ اًذاصُ ًاًَرسات فلضی4

 

 كحیح اػت. 3گضیٌِ  _پاػخ 

تشای ػولىشد تْتش یه واتالیؼت تایذ ػطح دس دػتشع جضء واتالیؼتی تشای اجضای ٍاوٌـگش تیـیٌِ تاؿذ. تغییش اًذاصُ، 

وٌذ. ٍلی تا ثاتت هاًذى جشم  ووه هیؿىل ٍ تَصیغ ًاًَرسات فلضی لشاس گشفتِ تش سٍی پایِ تِ تْثَد ػولىشد واتالیؼتی 

ایي ًاًَرسات واتالیؼتی، اگش تشاون ایي ًاًَرسات تیـتش ؿَد دس ٍالغ ػطح ووتشی اص آًْا تشای اجضای ٍاوٌـگش دس 

دػتشع تَدُ ٍ تٌاتشایي اًتظاس واّؾ ػولىشد هطلَب واتالیؼت سا داسین. دس ٍالغ تَصیغ تْتش ٍ جذا اص ّن ًاًَرسات فلضی 

 پاػخ ػَال اػت. 3تٌاتشایي گضیٌِ  ّا دس یه واتالیؼت هطلَب اػت. س هؼشم لشاس گشفتي توام ػطح خاسجی آىتشای د

 (18( )ػَال 98)الوپیاد ًاًَ ػال 

 ًَِای اًتخاب ؿًَذ ووِ توا ّون ػوادُ ؿوًَذ ٍ       دس هَسد ػَاالت هحاػثاتی توام هشاحل هحاػثِ دس پاػخ تیایذ ٍ اػذاد تگ

 ِ هاؿیي حؼاب تتَاًذ تِ آًْا پاػخ دّذ.  داًؾ آهَص تذٍى ًیاص ت

 ِتوِ اؿوتثاُ   ای طشاحی ؿَد وِ داٍطلة دس كَست ًذاًؼتي ًىتِ ػوَال،   تِ گًَِای هذًظش اػت، گضیٌِ ّای غلط  اگش ًىت

 سا اًتخاب ًوایذ.   غلط گضیٌِ

  ،ػَاالت دس ػِ ػطح آػواى، هتَػوط ٍ ػوخت توِ      یدػتِ تٌذ یّا ٍ ؿاخق اسّایهؼهیضاى ػختی ػَال هـخق ؿَد

 تاؿذ. یه شیؿشح ص
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ًذاسًذ، ػَال  لیتِ تحل اصیآهذُ ٍ ً یدس وتاب دسػ ایٍ  تیدس هٌاتغ ٍ هماالت ػا وایهؼتم ًىات آىوِ  یػَاالت -1

 ؿًَذ. یآػاى هحؼَب ه

دس رّي خَد ٍ استثاط دادى تا  لیدسن وٌذ ٍ تا تحل ایهفَْم سا تذاًذ ٍ  هی ذیآهَص تا وِ دس آى داًؾ یػَاالت -2

 ؿًَذ. یتِ ػَال پاػخ دّذ، ػَال هتَػط هحؼَب ه ؾیداًؼتِ ّا

تِ ػَال  لیتا تحل نیهفاّ يیاػت وِ داًؾ آهَص ضوي داًؼتي ا اصیتِ داًؼتي چٌذهفَْم داسًذ، ٍ ً اصیوِ ً یػَاالت -3

 ؿًَذ. یپاػخ دّذ، ػَال ػخت هحؼَب ه

تِ  اصیً ایداسد ٍ  ؾ دس حَصُ ًاًَیّا استثاط دادى تا داًؼتِ ایآهَص ٍ  داًؾ یُ اص داًؾ ػوَهتِ اػتفاد اصیوِ ً یػَاالت -4

 ؿَد. یٍ تىاستشدى َّؽ اٍ داسد، ػَال ػخت هحؼَب ه لیتحل

 یا تَاى ػَال سا حل وشد ٍ ًىتِ یّا دس فشهَل ًو دادُ یگزاسیتِ اًجام هحاػثات داسًذ ٍ كشفا تا جا اصیوِ ً یػَاالت -5

 ؿًَذ. ی، ػَال ػخت هحؼَب هتاال داسدتىاستشدى َّؽ  ایآهَص  داًؾ لیتحل اصهٌذیدس ػَال ّؼت وِ ً

ػَال ون  یدسجِ اص ػخت هیچٌذ تاس هَسد ػَال تَدُ،  ؾیپ یّا ػت وِ لثال دس ػالا یوِ ؿاهل ًىتِ ا یػَاالت -6

 ؿَد. یخَاّذ ؿذ، هثال اگش ػَال هتَػط اػت، آػاى هحؼَب ه

هفَْم  هیتِ داًؼتي  اصیً دسكَستی وِلثل ػَال هطشح ًـذُ تاؿذ،  یادّایهفَْم تا تِ حال دس الوپ هیاگش اص  -7

 ؿَد. یتاؿذ، ػَال ػخت هحؼَب ه اصیهفَْم ً هیاص  ؾیتاؿذ، ػَال هتَػط ٍ اگش ت ییپاػخگَ یتشا

 .ذ، هتَػط خَاّذ تَدًداسسا ًوَداس دادُ ؿذُ دس كَست ػَال  یاص سٍ لیتِ تحل اصیوِ ً یػَاالتػطح  لحذال -8

 

 :نکات ههن در طراحی سواالت تشریحی هرحله دوم الوپیاد 

ػَال تلَست حل هؼالِ، چْاسػَال تلَست  هی اػت وِتـشیحی ؿؾ ػَال  دفتشچِ ًْایی هشحلِ دٍم الوپیاد ؿاهل

تٌاتشایي ػَاالت طشح ؿذُ  .گشدد یتَاًا هطشح ه یـگاّیهَجَد دس ؿثىِ آصها ّای اص دػتگاُ یىیػَال اص  هیٍ  یلیتحل

تَػط طشاحاى هحتشم هی تَاًذ تلَست حل هؼالِ، تحلیل یا ػَال دػتگاّی تاؿذ. دس طشاحی ایي ػَاالت سػایت ًىات 

 هْن صیش الضاهی اػت:

 
 ًاًَ، ًاًَهَاد، خَاف ًاًَ هَاد، سٍؽ ػٌتض  یفٌاٍس یهثاً ّای اص تخؾ هیاص ّش تَاًذ یهشتَط تِ حل هؼالِ ه ػَال

 ًاًَهَاد هطشح گشدد. یواستشدّا ایًاًَ هَاد ٍ  یاتی ًاًَهَاد، هـخلِ

 سٍؽ ػٌتض  ّای اص تخؾ تَاًذ هی ػَال هثال ػٌَاى ، تِطشاحی ؿًَذاص چٌذ ػشفلل  یثیتلَست تشو یلیتحل ػَاالت

 ًاًَهَاد، خَاف ًاًَهَاد ٍ واستشد ًاًَ هَاد هطشح ؿَد.

 ّای اص دػتگاُ یىیحذالل  اص ّا هشتَط تِ دػتگاُ ػَال AFM ،STM ،ػٌجی ًَس هشئی ٍ فشاتٌفؾ طیف 

 (UV-Vis ،)ایي . گشدد هطشح  نیػ الىتشیىی ٍ اًفجاس یؼیالىتشٍس التشاػًَیه پشاتی،اػپیي وَتش،  ٌگ،یاػپاتش

تلىِ فْن ٍ لذست تحلیل داًؾ آهَص اسصیاتی  ًـَد حافظِ داٍطلة تِ چالؾ وـیذُای تاؿذ وِ  ػَال تایذ تگًَِ

 اگش دس طشاحی ػَال هفاّین تیؾ اص یه دػتگاُ اػتفادُ ؿذُ تاؿذ، اهتیاص ػَال تاالتش خَاّذ تَد.  ؿَد.

 دسًظش  ّا ػَال هشتَط تِ دػتگاُ ایػٌتض ًاًَهَاد ٍ  ّای ػَاالت تخؾ سٍؽ یدس طشاح یوٌیهشتَط تِ ا هثاحث

 ًـَد.هطشح  یوٌیاص هثحث ا ای جذاگاًِ ػَال ٍ گشفتِ ؿَد

 ًَِدس ًظش  صهاىای طشاحی گشدد وِ داًؾ آهَص تتَاًذ دس صهاى آصهَى تِ ػَاالت پاػخ دّذ،   ػَاالت تـشیحی تگ

 .اػت مِیدل 15 یحیّش ػَال تـش یگشفتِ ؿذُ تشا

  ػَال هی تایؼت پاػخ تـشیحی ػَال سا تلَست واهل ٍ تا روش جضئیات ٍ هشاحل حل ػَال تٌَیؼذ ٍ تخؾ طشاح

ای اص ایي  ّای هْن پاػخ ػَال سا هـخق ًوایذ ٍ دس ّش تخؾ ٍاطگاى ولیذی ػَال سا هـخق ًوایذ. ًوًَِ

 هـاّذُ ًواییذ.آهذُ  2 دس پیَػت ًوًَِ ػٌَاىِ تـشیحی وِ تدس ػَال  تَاًیذ سا هی تٌذی تمؼین
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 دس  ّای هختلف ػَال ٍ ًىات هْن آى، پیـٌْاد خَد سا دس هَسد ًحَُ ًوشُ دّی اػالم ٍ طشاح ػَال تا تَجِ تِ تخؾ

 .فشم هشتَطِ تىویل ًوایذ

  تواال   تشای اػتفادُ دس دفتشچوِ ػوَاالت توِ اًوذاصُ ووافی      آى تیفیًوَداس دس ػَال، و ایدسكَست اػتفادُ اص ؿىل ٍ

 .  تاؿذ 300DPI  حذالل 

 

 سازی سواالت  نکات ههن در آهاده 

 االجشاػت:سػایت هَاسد صیش دس تْیِ فایل ػَال طشاحی ؿذُ الصم

 آهادُ ٍ اسػال ؿًَذ. 3ٍ4ّای  ّای هشتَطِ دس پیَػت ػَاالت تؼتی ٍ تـشیحی تایذ هطاتك فشم .1

 ِ ؿَد.دس ًظش گشفت ًاهِ تشای طشاحی ػَالهفاد ؿیَُ .2

 اسػال ؿَد. دس هَػذ صهاًی همشس تفایل ػَاال .3

 اسػال ًگشدد. ػَال تىشاسی تَػط یه طشاح .4

هطالؼِ ؿَد. فایل دفتشچِ ػَاالت  ّای لثل ّای ػال ػَاالت دفتشچِ تشای جلَگیشی اص اسػال ػَاالت تىشاسی .5

 ػالْای لثل اص ػایت تاؿگاُ ًاًَ لاتل دسیافت اػت.

 اسػال ؿَد.  wordتٌظین ٍ دس لالة فایل  دس فشم هشتَطٍِ ّش ػَال دس یه فایل جذاگاًِ  .6

 تا اػذاد اًگلیؼی ٍ تِ ؿىل یه وذ ػِ تخـی هاًٌذ ًوًَِ صیش دسج ؿَد:  wordًام ّش فایل  .7

102-04-0123456789 
)تلَست دٍسلوی( ػِ سلن اٍل اص ػوت چپ، وذ صیش گشٍُ ػَال سا تایپ وٌیذ، ػپغ خط تیشُ، ػپغ ؿواسُ ػَال 

 ًْایت ّن وذ هلی طشاح ػَال سا تایپ وٌیذ.ٍ هجذد خط تیشُ ٍ دس 

 

 توضیحات 

  اًتخاب ؿَد. وِ دس اداهِ آهذُ «ػشفلل ػَاالت»ػَال: ایي وذ تشاػاع جذٍل  صیشگشٍُوذ 

 وٌذ وِ  هختلف طشح ًوایذ. ایي وذ هـخق هی، چٌذ ػَال صیشگشٍُ: ّش طشاح هوىي اػت اص یه ؿواسُ ػَال

 هـخق اػت.صیشگشٍُ ػَال هَسد ًظش، چٌذهیي ػَال طشح ؿذُ تَػط یه طشاح دس یه 

 

 ٍ ػَال طشاحی ًوایذ ((2جذٍل ) )پیاد تشاػاع جذٍل ػشفلل الو گشٍُ 2دس ّش طشاح ػَال هَظف اػت حذالل  .8

حذاوثش تؼذاد  تاؿذ.( 2حذاوثش تؼذاد ػَاالت طشاحی ؿذُ دس ّش گشٍُ تشاتش تا تؼذاد ػَاالت گشٍُ هطاتك جذٍل )

ػَال  20دس هجوَع گشٍُ ّای اًتخاتی  ٍ ػَال 2)وذ ػَال(  شگشٍُیدس ّش صتَػط طشاح  ػَاالت طشاحی ؿذُ

ػَاالت  .اػت (1هطاتك جذٍل )ای ّش طشاح هحذٍدیت تؼذاد ػَاالت هجاص تشای اسػال تشتطَس خالكِ، تاؿذ.  هی

  .( حزف خَاٌّذ ؿذ1اضافِ تش هحذٍدیت جذٍل )

 
 (1جذٍل)

 

 

 

 سواالت هر طراح حذاکثر حذاکثر تعذاد سواالت هر گروه حذاقل تعذاد گروه انتخابی زیر گروهحذاکثر تعذاد سواالت هر 

هطاتك تؼذاد ػَاالت ّش گشٍُ دس  2 2

 (2جذٍل )

20 
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 دهوین الوپیاد نانو سیس  های اولیة سرفصل( 2جذول )                                      

 

 کذ زیرگروه زیر گروه گروه ردیف
تعذاد 
 سواالت
 زیرگروه

تعذاد 
 سواالت

 گروه

1 

ای  هقذهه
 علوم وبر

 فناوری نانو
 

 101 هتش، اتؼاد ًاًَهتشی گًَِ ّای صیؼتیًاًَیىاّا، همیاع 

3 3 
تؼذی،   هَاد ًاًَ )كفش تؼذی، یه تٌذی اتؼادیتمؼین

 دٍ تؼذی ٍ ػِ تؼذی(
102 

 103 ًاًَ دس طثیؼت

2 
 نانوهواد

 

 2 201 هَاد وشتٌیًاًَ 

6 

 202 ًاًَ ػاختاسّای هتخلخل

2 

 203 ّا ًاًَ واهپَصیت

 204 ًاًَػاختاسّای آلی)پلیوشّا، دسختؼاى ٍ ...(

 205 )فلضی، ػشاهیىی ٍ ...(ًاًَرسات 

 206 ًاًَ الیاف

 207 ّای ًاصن ّا ٍ الیِ ًاًَ پَؿؾ

ػاختاس ٍ چیذهاى هَاد ) ػاختاسّای تلَسیي ٍ تی 
 ؿىل(

208 2 

3 
خواص نانو 

 هواد
 

)تغییش خَاف الىتشیىی، خَاف فیضیىی ًاًَ هَاد 
 (، حشاستی ٍ ....هىاًیىی ،ًَسی، هغٌاطیؼی

301 2 
3 

 1 302 خَاف ؿیویایی ًاًَ هَاد

4 

های  روش
ساخت و 

 تولیذ
 نانوهواد

 

ّای تاال تِ پاییي )آػیاب هىاًیىی، لیتَگشافی ٍ  سٍؽ
 (،....اًفجاس الىتشیىی ػین

401 1 

2 
ّای پاییي تِ تاال )ّیذسٍتشهال، ّن سػَتی، ػل  سٍؽ

 (،...، اػپاتشیٌگCVD ،PVDطل، 
402 1 

5 

های  روش
 یابی هشخصه

 نانو هواد
 

 2 501 ّای هیىشٍػىَپی سٍؽ

5 
 3 502 ػٌجی ّای طیف سٍؽ
 503 ّای آًالیض حشاستی سٍؽ

0 
 504 گیشی ػطح ٍیظُ ّای اًذاصُ سٍؽ

6 
کاربردهای 
 فناوری نانو

 

 1 601 آب ٍ هحیط صیؼت

5 
 2 602 ػالهت )پضؿىی، داسٍػاصی، ًاًَصیؼت فٌاٍسی، ...(

 0 603 ًفت، گاص ٍ اًشطی
فٌی ٍ هٌْذػی )تشق ٍ الىتشًٍیه، ػاختواى، خَدسٍ، 

 ًؼاجی، كٌایغ ًظاهی ٍ...(
604 2 

 1 1 701 ّای ًاًَ ایوٌی ٍ تْذاؿت دس آصهایـگاُ  ایونی 7



                  

    ًاًَػلَم ٍ فٌاٍسی آهَصی الوپیاد داًؾػیضدّویي ًاهِ طشاحی ػَاالت آییي                  

 

 

 :نحوه ارسال 

ّا ٍ وذ صیشگشٍّی وِ للذ داسًذ اص آى تخؾ ػَال  لثل اص ؿشٍع طشاحی ػَال الصم اػت اتتذا ػشفلل طشاحاى هحتشم

 طشاحی ًوایٌذ سا تِ دتیشخاًِ تاؿگاُ ًاًَ اػالم ًوایٌذ ٍ پغ اص تاییذ واسؿٌاع الوپیاد ؿشٍع تِ طشاحی ػَال ًوایٌذ.

 .ًوایٌذ ػَاالت طشاحی ؿذُ اص طشیك ایویل تِ دتیشخاًِ الوپیاد اسػال

 olympiad@nanoclub.irایویل دتیشخاًِ: 

 

 السحوه طراحی سواالت  حق 

  تٌذی  تمؼین 3ٍ  2، 1 ویفیػَاالت دسیافتی تش اػاع ًظش تین داٍسی ٍ كشف ًظش اص هیضاى ػختی دس ػِ ػطح

ؿًَذ. تش ایي  اًتخاب هی 1ؿًَذ. ػَاالت هٌتخة تشای دسج دس دفتشچِ آصهَى الوپیاد اكلی اص هیاى ػَاالت ػطح  هی

 اػاع هثالغ پشداختی تِ اصای ػَاالت طشاحی ؿذُ تِ ؿشح جذٍل صیش اػت: 

 

 پرداختی )ریال( هثلغ  ػطح ػَال

 707777 1سطح   – یسواالت تست

 307777 2سطح   – یسواالت تست

 7 3سطح   – یسواالت تست

 1777777 1سطح   – ریحیتشسواالت 

 7 2سطح   – یحیتشرسواالت 

 

 :ؿَد. طشاح هَظف اػت اكالحات هَسد ًظش وویتِ  اًجام هی الوپیاد ًاًَ پشداخت پغ اص تاییذ ًْایی وویتِ ػلوی تبصره

 ػلوی سا دس هذت صهاى تؼییي ؿذُ اػوال ًوَدُ ٍ ػَال اكالح ؿذُ سا تِ تاؿگاُ ًاًَ اسػال ًوایذ.

 

 

 


