
 

 

 

 

 

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 كارشناسي ارشد با استناد به آيين نامه شوراي هدايت استعداد درخشان 

ده در صد برتر دانشگاه كه در دوره كارشناسي آخر نيمسالاز دانشجويان  ۹8-۹7آموزشي دانشگاه، براي سال تحصيلي 

وزارت طح بندي بر اساس سكشور سطح يك  ازدانشگاه هاي داراي رتبه هاي يك تا سه ي كهدانشجويان يا وبوده  تهران

هايي كه از طريق آزمون سراسري پذيرش دانشجو دارند به صورت مازاد برظرفيت و با رعايت  رشته باشند , در كليه ميعلوم 

تكميل توسط دانشجو  پس از مي بايست تقاضاپذيرد. الزم به ذكر است فرم  و موافقت گروه مربوطه دانشجو مي كامل مقررات

 .اري گرددذبارگ گر مدارك مورد نياز در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران يربط رسانده و  به همراه ديذدانشگاه  به تاييد

 :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 دننمي توا دنته و هم ورودي خود باشجزو ده درصد برتر دانشجويان هم رشكل ميانگين 

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

  .اري نمايندذارگب ems.ut.ac.irدر سامانه جامع آموزش دانشگاه به نشاني  30/۹/۹6تاريخ  حداكثر تا

 عمومی:شرایط 

 (31/6/۹7)اكثر در هشت نيمسال تحصيلي ددانش آموختگي ح . 

  بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفا براي يك بار امكان پذير مي باشد. ۹7-۹8پذيرش براي سال تحصيلي 

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

را كسب نموده اند ولي باالترين  16) در خصوص دانشجوياني كه ميانگين كمتر از .دنور را حفظ نماين مذكگيتحصيل ميانپايان 

 %  قرار خواهد گرفت(10ميانگين را در بين هم ورودي و هم  رشته خود دارا باشند، باالترين معدل مالك عمل جهت 

  

 انند از مزاياي اين آئين نامه استفاده كنند كه تو شايان ذكر است براساس مصوبه داخلي دانشگاه، فقط دانشجوياني مي

 . عالوه بر دارا بودن كليه شرايط مذكور، هيچگونه درس مردودي در كارنامه آنان )كه بي اثر شده( نباشد

  :اقبل توهج هت نک 

 ن سه چهارم گيصرفاً ميانوزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ۴/7/۹5 مورخ 1۴0036/۲ه شمار اصالحيه بر اساس

 . نيمسالهاي هفتم يا هشتم قابل بررسي نمي باشد يمسال ششم مالك پذيرش خواهد بود و ميانگين ا نا تهدواح

 : تبصره

داهی ردخشان پذریش  و شیوه انهم  آگهی تحصیلی  دورهرد  بدون آزمون  استعدا
  97-98كارشناسی ارشد  سال 

 



 

 

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

 از تسهيالت مربوطه بهره مند شوند. نيمسال تحصيلي تدوين و تصويب شده است مي توانند ۹پيوسته 

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

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

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

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

 30/11/۹7ريخ مي بايست يا تا تا, رشته اول استعداد درخشان % 10سهميه دانشجويان دو رشته اي جهت استفاده از 

از رشته  ( 8/6/۹5مورخ  11۹۴۴5/۲شماره )اصالحيه نيمسال پس از پذيرش در مقطع كارشناسي ارشدحداكثر 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  ری  ذجهت بارگمدا    :ا

 تقاضافرم تكميل شده  -1 

 كپي صفحه اول شناسنامه -۲

 كپي كارت ملي -3

 نيمسال متقاضي 6كارنامه  -۴

 براي متقاضيان ساير دانشگاهها تكميل فرم گواهي -5

رك الزم ربایم  : اراهئ تقاضا  دا

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

 

 )به جز دانشجويان دانشگاه تهران(از طريق درگاه الكترونيك يال ر 750،000واريز مبلغ  -۲

رك الزم ربای  : هئ تقاضا ارا  مدا

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 ربه سامانه سيستم جامع آموزش دانشگاه ودريافت شناسه كاربري و با مراجعه    30/۹/۹6تاريخ 

ي دانشگاه منحصراً از طريق پايگاه اينترنت نام نمايند . ضمناً اطالع رساني به داوطلبان اري وثبتذمدارك مورد نياز را بارگ

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

 نظم پيگيري نمايند. تغيير احتمالي , سايت دانشگاه را بطور م

 
 

 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/

