
تعالیبسمه

1392- 93مرحله دوم سال آزمون المپیادهاي علمی نتایج بهرسیدگی مجددفرم درخواست 

کد ملی............ .....فرزند .................... ...................ینجانب ا

.............................................استان .......... ..............ناحیه /منطقه....................................دبیرستان آموزدانش
درخواست خود را نسبت به ام، شرکت کرده............................. ...که در مرحله دوم المپیاد ........... ........................شهرستان 

.هاي تشریحی مورد تجدیدنظر به شرح زیر استضمناً شماره سؤال. نمایمي اعالمی تقدیم مینتیجهتجدیدنظر در

☐☐☐فیزیک -2☐☐ریاضی -1

☐☐☐☐نجوم و اخترفیزیک -4☐☐کامپیوتر - 3

☐☐☐☐☐☐شناسی زیست- 6☐☐شیمی - 5
..........................           .....................................................................................................................................: ..آدرس پستی منزل

...............................................................................................................................................................................................

امضا و تاریخ..........................   .: .....شماره تلفن تماس کدپستی

:هــوجــت*
.رسیدگی نخواهد شدتماس ضروريتلفنو و کدپستیهاي فاقد کد ملی به درخواست-1
تشریحیسؤاالت از نسبت به یک سومفقطتوانندآموزان میپژوهان جوان، دانشبر اساس مصوبه شوراي باشگاه دانش-2

شود در صورت وارد بودن دست کم یکی ازآموزان اطمینان داده میبه دانش.درخواست بررسی مجدد بدهندخود
.هاي دیگر مجدداً بررسی خواهد شدها، تمام پاسخدرخواست

یکی از به منظور رعایت حقوق همه شرکت کنندگان اعم از تهرانی و شهرستانی، خواهشمند است صرفاً از طریق-3
.جدد اقدام نماییدنسبت به ارسال درخواست رسیدگی مو اطالعیه بر روي سایت باشگاه،هاي اشاره شده در بخشنامهروش

.باشگاه به مراجعین حضوري پاسخگو نخواهد بود
تري دارید با تکمیل فرم پیوست به طور جداگانه توضیحات بیشسواالت مورد نظر خوددر صورتی که در مورد هر کدام از

در نهایت تنها مطالبی که در بدیهی است.این توضیحات را با خط خوانا بنویسید و همراه این فرم ارسال کنیددر برگه پیوست 
.برگه امتحانی دانش آموز آمده است مالك و معیار بررسی و نمره دهی خواهد بود
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برگه توضیحات 

:کد ملی:نام و نام خانوادگی 

هاي مشابه، ادامه توضیحات مدنظر خود را بنویسید و تري براي این سؤال دارید روي برگهاگر نیاز به فضاي بیش* 
.و کد ملی خود را درج نماییدمشخصات تمامی برگه ها در

:     توضیحات  
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