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ناسي ارشد با استناد به هاي هدايت وحمايت از دانشجويان برتر براي ورود به دوره كارش دانشگاه تهران در اجراي سياست
مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، براي سال وفناوري،  وزارت علوم, تحقيقاتشوراي هدايت استعداد درخشان  آيين نامه هاي

داراي رتبه هاي يك  يا وبوده  در صد برتر دانشگاه تهران 15 جزء كه   1394 سال وروديدانشجويان بين از  98-99تحصيلي 
د انشجو دارق آزمون سراسري پذيرش دهايي كه از طري رشته مي باشند , در كليه ي مشمول اين فراخوانازدانشگاه ها تا سه

 د. الزم به ذكر است فرم نمونه پيوست اين اطالعيهپذير دانشجو مي مربوط به صورت مازاد برظرفيت و با رعايت كامل مقررات
يربط رسانده و  به همراه ديگر مدارك مورد نياز در سامانه جامع ذدانشگاه  تكميل توسط دانشجو به تاييد پس از مي بايست

  .اري گرددارگذب آموزش دانشگاه تهران 

ت وا را  ای  ط الزم  ا ل   :دا
 پس از شش نيمسال با گذراندن حداقل سه چهارم  كهدانشگاه تهران  1394 سال ورودي ان دوره كارشناسيدانشجوي

 .دنته و هم ورودي خود باشدرصد برتر دانشجويان هم رش جزو پانزدهكل واحدهاي درسي  به لحاظ ميانگين 
 شش نيمسال با گذراندن حداقل  كه پس ازدانشگاههاي مشمول اين فراخوان  94ه كارشناسي ورودي دانشجويان دور

داراي رتبه هاي يك تا سه (به تأييد معاونت آموزشي دانشگاه ذيربط) در رشته تحصيلي مربوط  سه چهارم واحدهاي درسي
 .باشند

 يا عدم تقاضا، از تسهيالت مربوط به دليل انصراف ،دانشگاه تهرانتبصره يك: چنانچه پانزده درصد برتر دانشجويان 
دانشجويان استفاده نكردند و يا ظرفيت پذيرش بدون آزمون دوره كارشناسي ارشد رشته اي تكميل نشد، در اين صورت 

دوره كارشناسي دانشگاه تهران كه پس از گذراندن شش نيمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسي  به لحاظ 
. با رعايت ساير دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشنددرصد برتر)   25(جزء  ده درصد برتر بعديجزو نگين كل ميا

 مقررات و با الويت رتبه متقاضيان مي توانند جايگزين گردند.
 31/6/98(داكثر در هشت نيمسال تحصيلي دانش آموختگي ح( . 

نيمسال مي توانند درخواست خود را ارائه  8رط دانش آموختگي در به ش 93تبصره دو: دانش آموختگان ورودي بهمن 
 نمايند

وات  ک    :ل 

  بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفا براي يك بار امكان پذير مي باشد. 98-99پذيرش براي سال تحصيلي 
  ن نامه استفاده كنند كه عالوه توانند از مزاياي اين آئي ، فقط دانشجوياني ميشوراي آموزشي دانشگاهبراساس مصوبه

( نمرات دروس . بي اثر شده) نباشدكه درس مردودي در كارنامه آنان ( بر دارا بودن كليه شرايط مذكور، هيچگونه
 ).مي بايست در ميانگين نمرات محاسبه شده و سپس پانزده درصد برتر تعيين شودبي اثر شده 

ی وه  آ ش  و  شاندوذ ی  عداد ون  ا د  سال  دوره  ن آز ی ار نا  ٩٨- ٩٩یی  کار



  
 

 ه ريزي در دوره كارشناسي آنان طبق مصوبه  شوراي عالي برنام برگزيدگان علمي در رشته هايي كه برنامه درسي
 نيمسال تحصيلي تدوين و تصويب شده است مي توانند از تسهيالت مربوطه بهره مند شوند. 9پيوسته 

 شوند  و به لحاظ ميانگين كل در مقايسه با  دانش آموختهكه در طول شش نيمسال  را دانشگاه اختيار دارد متقاضياني
درصد برتر باشند به صورت مازاد بر ظرفيت  ان هم رشته و غير هم ورودي خود جزو پانزدهدانشجويمينگين كل 

 . كندپذيرش 

  ،دانشگاه اختيار دارد درخواست دانشجوياني كه طول مدت تحصيلشان به داليلي خارج از اختيار خود (مانند بيماري
اكثر دو نيمسال تحصيلي بيش از مدت مجاز مذكور در اين شيوه نامه ماموريت والدين يا همسر و يا بدليل زايمان) حد

 بررسي كند.به صورت مازاد بر ظرفيت بشود را 

  

ذارک الزم  ش ت بار ذ ت  وا انا س  اری و ارا  گاه  وزش دا ع آ     : ما جا
  تقاضافرم تكميل شده  -1 
  آخرين كارنامه تحصيلي -2
  انشگاههاتكميل فرم گواهي براي متقاضيان ساير د -3
  (به جز دانشجويان دانشگاه تهران)از طريق درگاه الكترونيك يال ر 750،000واريز مبلغ  -4
  

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

در قسمت  https://ems1.ut.ac.ir(به آدرس  گاهبه سامانه سيستم جامع آموزش دانش با مراجعه  15/8/97تاريخ 
ودريافت شناسه كاربري و و انتخاب عنوان پذيرش مربوطه) غير سنجشي دانشگاه تهران  -متقاضي پذيرش هاي موردي

منحصراً از طريق  اطالع رساني به داوطلباناري وثبت نام نمايند . ضمناً العات و مدارك مورد نياز را بارگذمز عبور , اطرو

هرگونه از  صورت مي پذيرد .لذا داوطلبان جهت اطالع www.academics.ut.ac.irي دانشگاه به آدرس پايگاه اينترنت
  دانشگاه را بطور منظم پيگيري نمايند.  , سايت و همچنين اطالع از نتايج نهايي پذيرش در فراخوان تغيير احتمالي

 
 

دقت ،   نسبت به مطالعه كامل شرايط قبل از واريز هزينه توصيه مي گردد  يچ عنوان مسترد نمي گردد. لذا ه وجه پرداختي به تذكر مهم :
              . الزم مبذول گردد

                                                                                               

  اسامي دانشگاههاي مشمول فراخوان پذيرش عبارتند از:

طوسي، شريف،  الدين صنعتي اصفهان، امير كبير، خواجه نصير، فردوسي مشهد، شيراز، تهران، شهيد بهشتي هاي اصفهان، تبريز، دانشگاه
سمنان، شهيد باهنر كرمان، ، زنجان سينا، بيرجند، خوارزمي، رازي كرمانشاه، بو علي اروميه، الزهرا،، صنعت ايران علم، عالمه طباطبايي

  سيستان و بلوچستان، 
  

  زنجان،  شاهرود، صنعتي شيراز، علوم پايهصنعتي سهند تبريز، صنعتي بابل، ، مازنداران، يزد شهيد چمران، اهواز، كاشان، گيالن،
  

  ، دانشگاه شاهدمي تبريز، هنر اصفهان، هنر اسالهنر ،طبيعي گرگان منابع علوم كشاورزي و

  
ان                                                                                                                                                     گاه  ی دا وز   عاو آ


