
 

 

 

 

 

هاي هدايت وحمايت از دانشجويان برتر و ارائه تسهيالت به آنان براي ورود به دوره  دانشگاه تهران در اجراي سياست

وزارت علوم, تحقيقات وفناوري و مصوبات شوراي آيين نامه شوراي هدايت استعداد درخشان كارشناسي ارشد با استناد به 

 از دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي كه داراي رتبه هاي يك تا سه از 1396-97 براي سال تحصيليآموزشي دانشگاه، 

عالمه  -خواجه نصيرالدين طوسي  -شهيد بهشتي  -صنعتي امير كبير  -علم و صنعت  -دانشگاه هاي صنعتي شريف 

م شده در رشته هاي اعال ،مي باشندتبريز  -فردوسي مشهد  -دانشگاه شيراز -دانشگاه اصفهان -صنعتي اصفهان  -يطباطباي

الزم به ذكر است  .پذيرد به صورت مازاد برظرفيت و با رعايت كامل مقررات و موافقت گروه مربوطه دانشجو مي طالعيهدر ا

دانشگاه زيربط رسانده و  به همراه ديگر مدارك مورد نياز در  و به تاييدتكميل توسط دانشج پس از فرم نمونه زير مي بايست

 بارگزاري گردد. سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران 

 :رایط پذریشش  

پس از گذراندن شش نيمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسي  به لحاظ  ان دوره كارشناسي كهدانشجوي (1

سهيالت جهت برخورداري از ت دنمي توان دنته و هم ورودي خود باشدانشجويان هم رش جزو ده درصد برتركل ميانگين 

به همراه كليه مدارك مورد نياز ، فرم تقاضا را تكميل و پيوستهارشد نا مقطع كارشناسي ادامه تحصيل دربراي مذكور 

  .ارگزاري نمايندب ems.ut.ac.irدر سامانه جامع آموزش دانشگاه به نشاني  10/2/96تاريخ  حداكثر تا

 عمومی:شرایط 

 (31/6/96)داكثر در هشت نيمسال تحصيلي دانش آموختگي ح . 

  بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفا براي يك بار امكان پذير مي باشد. 96-97پذيرش براي سال تحصيلي 

  و تا را كسب نموده  16ن حداقل ميانگي,  ششم در مقطع كارشناسيدانشجويان متقاضي مي بايست تا پايان نيمسال

 . دنپايان تحصيل ميانيگن مذكور را حفظ نماي

  :اقبل توهج هت نک 

 صرفاً ميانيگن سه چهارم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ۴/7/95 مورخ 1۴0036/2ه شمار اصالحيه بر اساس

 .باشد ل بررسي نمينيمسالهاي هفتم يا هشتم قاب يمسال ششم مالك پذيرش خواهد بود و ميانگين ا نا تهواحد

 : تبصره

 ه ريزي در دوره كارشناسي برگزيدگان علمي در رشته هايي كه برنامه درسي آنان طبق مصوبه  شوراي عالي برنام

 نيمسال تحصيلي تدوين و تصويب شده است مي توانند از تسهيالت مربوطه بهره مند شوند. 9پيوسته 

 شش نيمسال دانش آموخته شوند  و به لحاظ ميانگين كل در مقايسه با كه در طول  را دانشگاه اختيار دارد متقاضياني

 . مي گردددانشجويان هم رشته و هم ورودي خود جزو ده درصد برتر باشند به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش 

داهی ردخشان پذریش  و شیوه انهم  آگهی تحصیلی  دورهرد  بدون آزمون  استعدا
  96-97كارشناسی ارشد  سال 

 



 

 

 پذير خواهد  پذيرش در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص شوراي گروه و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان

 بود.

 

  امكان پذير نمي باشد. ,  استعداد درخشاننقل وانتقال در خصوص پذيرفته شدگان سهميه تغيير رشته يا  

 30/11/96ريخ مي بايست يا تا تا, رشته اول استعداد درخشان % 10سهميه دانشجويان دو رشته اي جهت استفاده از 

از رشته  ( 8/6/95مورخ  119۴۴5/2شماره )اصالحيه ناسي ارشدنيمسال پس از پذيرش در مقطع كارشحداكثر طي يك 

 انصراف نمايند. از رشته دوم عدم فارغ التحصيلي و يا در صورت  فارغ التحصيلدوم 

  و احراز صالحيت عمومي بوده و تا قبل سازمان سنجش آموزش كشور پذيرش نهايي پذيرفته شدگان منوط به اعالم

  . متصور نمي باشدجهت داوطلبان  از اعالم سازمان فوق هيچ حقي

رك الزم     :جهت بارگزاری  مدا

 فرم تكميل شده اطالعات فردي -1 

 كپي صفحه اول شناسنامه -2

 كپي كارت ملي -3

 نيمسال متقاضي 6كارنامه  -۴

 

رك الزم ربایم  : اراهئ تقاضا  دا

 /مركز/موسسه ذيربطيس / دانشكده پردو تحويل به اداره آموزش ي پذيرش )اطالعات فردي( تقاضاتكميل فرم  -1

 از طريق درگاه الكترونيك يال ر 750،000واريز مبلغ  -2

 : اراهئ تقاضا  نحوه 

متقاضيان محترم چنانچه شرايط الزم طبق آيين نامه مذكور را دارا مي باشند پس از مطالعه شرايط ثبت نام حداكثر تا 

مز عبور , اطالعات و رزش دانشگاه ودريافت شناسه كاربري و به سامانه سيستم جامع آموبا مراجعه  10/2/96تاريخ 

ي دانشگاه منحصراً از طريق پايگاه اينترنت مدارك مورد نياز را بارگزاري وثبت نام نمايند . ضمناً اطالع رساني به داوطلبان

يا هرگونه مصاحبه برگزاري جهت اطالع از زمان ومكان صورت مي پذيرد .لذا داوطلبان  www.ut.ac.irبه آدرس 

 تغيير احتمالي , سايت دانشگاه را بطور منظم پيگيري نمايند. 

 
 

 قبل از واريز هزينه توصيه مي گردد  يچ عنوان مسترد نمي گردد. لذا ه بهدر صورت انصراف و يا عدم پذيرش وجه پرداختي  تذكر مهم :

                                                                                                                 . دقت الزم مبذول گردد،   نسبت به مطالعه كامل شرايط

 معاونت آموزشی دااگشنه تهران                                                                                                                                                    

http://www.ut.ac.ir/

