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 ‹‹آزمون اختصاصی با سهمیه استعدادهاي درخشان دانشجو دوره کارشناسی ارشد بدون شرکت در شرايط پذيرش››

 

توانند متقاضي ورود به دوره كارشناسي ارشد  افراد مشمول يكي از بندهاي ذيل، بدون شركت در آزمون ورودي، مي

 :باشند

دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده يا رشته هاي مرتبط با معرفي  –برگزيدگان رتبه يک تا سه المپیاد هاي علمي   -الف 

 .دبیرخانه المپیاد

در هر يک از رشته ها را براساس  سازمان سنجش موظف است حداكثر بیست درصد از ظرفیت دوره كارشناسي ارشد: تبصره

 .اولويت علمي ونتايج كسب شده در المپیاد ها ، به برگزيدگان مذكور اختصاص دهد 

 

با معرفي معاونت دانشجويي وزارت به ( در دوره كارشناسي )  و نفر اول مسابقات بین المللي دانشجويان نمونه كشوري -ب

 . برتر در بین دانشجويان هم رشته وهم ورودي در دانشگاه متقاضي باشنددرصد  شرطي كه به لحاظ میانگین كل همتراز پانزده

 

در رشته يا ( از قبیل خوارزمي ، جوان خوارزمي ، رازي وفارابي )  برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره  معتبر علمي  –پ 

ه اند ، با معرفي دبیرخانه هريک از جشنواره ها با گروه آموزشي مرتبط باطرح ابتكاري خود يا زمینه اي كه در آن برگزيده شد

 .مشاركت حداقل سي وپنج درصد 

 

به ( واحد درسي 011با گذراندن حداقل ) دانشجويان دوره كارشناسي پیوسته دانشگاه تهران پس ازشش نیمسال تحصیلي  -ت

وحداكثر در مدت هشت نیمسال تحصیلي  برتر دانشجويان  هم رشته وهم ورودي  خود باشندلحاظ میانگین كل جزو ده درصد 

  .دانش آموخته شوند 

 

به ( واحد درسي 011با گذراندن حداقل ) دانشجويان دوره كارشناسي پیوسته دانشگاه تهران پس از شش نیمسال تحصیلي  -ث 

ت نیمسال لحاظ میانگین كل جزو بیست درصد برتر دانشجويان  هم رشته وهم ورودي  خود باشند وحداكثر در مدت هش

در  (با ارائه معرفي نامه سازمان سنجش) وداراي رتبه كشوري زير در آزمون سراسري سازمان سنجش وندتحصیلي دانش آموخته ش

 : مقطع كارشناسي باشند 

 در گروه آزمايشي رياضي وفیزيک  011رتبه زير   -0

 در گروه آزمايشي علوم تجربي 011رتبه زير -2

 زمايشي علوم انساني در گروه آ 01رتبه زير  -3

 در گروه آزمايشي  هنر  21رتبه زير  -4

 



 

دانشجويان مندرج در بند ت كه در شش نیمسال تحصیلي دانش آموخته شوند با معرفي دانشگاه محل تحصیل به صورت  :0تبصره

 .جايابي خواهند شد توسط سازمان سنجش آموزش كشور مازاد برظرفیت در دوره باالتر 

 

 موارد از سوي  چه طول مدت تحصیل به داليلي خارج از اراده دانشجو بیش از مدت مجاز باشد در اينصورت چنان :2تبصره

به بیرخانه شوراي هدايت اعالم مي شود تا پس از بررسي ودر صورت تايید نهايي  ، پس ازتايید آموزشي دانشگاه مبدا  تمعاون

 . ايط ازتسهیالت مربوط بهره مند شوندكمیته كارشناسي در وزارت بتوانند با رعايت ساير شر

 

وبراساس ظرفیت پذيرش دانشجو در .محاسبه ده درصد برتر از مجموع دانشجويان روزانه وشبانه  محاسبه مي شوند  :3تبصره

 .است ( مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصیلي ) محل –مقطع كارشناسي ارشد در هر رشته 

 

علمي در رشته هايي كه برنامه درسي آنان طبق مصوبه  شوراي عالي برنامه ريزي در دوره كارشناسي پیوسته برگزيدگان  :4تبصره

 .مربوطه بهره مند شوند ت است مي توانند از تسهیالنه نیمسال تحصیلي تدوين وتصويب شده 

 

صرفا مي توانند در همان دوره ها  ،دانش آموختگان رتبه اول دوره هاي نیمه حضوري ومجازي در صورت داشتن شرايط :0تبصره 

 .با رعايت شرايط دانشگاه پذيرنده از تسهیالت پذيرش بدون آزمون بهره مند شوند

 

 
 : براي ورود به مقطع کارشناسی ارشد مدارك الزم

 
 لييک نسخه تصوير شناسنامه و كارت م 
 تصوير پايان تحصیالت دوره كارشناسي 

  با درج شماره ثبتی دبیرخانه دانشگاه مربوطه الزامی ، با امضاء معاون آموزشي و ممهور به مهر رتبهارائه گواهي معتبر
 است

  تصوير مدرك تحصیلي و ريز نمرات تأيید شده دوره كارشناسي 

  و فناوري براي دانشجويان نمونه كشوري در مقطع كارشناسيمعرفي نامه از معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقیقات 

 در صورت دارا بودن شرايط هر يک از بند هاي  )معرفي نامه معتبر از دبیرخانه جشنواره يا مسابقات علمي بین المللي

 (مندرج در آيین نامه 

  در صورت  -(سي و پنج درصد با مشاركت حداقل)يا طرح ابتكاري (مورد تائید وزارت) پژوهشي –مقاالت علمي تصوير
 مخصوص متقاضیان ساير دانشگاهها /دارا بودن

  بانک تجارت شعبه ارديبهشت به  08102081ريال به شماره حساب 0110111ارائه  اصل و كپي فیش واريزي به مبلغ
 معاونت آموزشي دانشگاه تهرانحساب غیر برداشت نام 

 
 
 مذذكور بذراي متقاضذیان واجذد شذرايط، بذه هنگذام         به همراه داشتن اصل كلیه مدارك:   تذكر مهم

 .مصاحبه الزامي است
 

 



 
 بدون شركت در آزمون ، از طريق استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان راي دوره كارشناسي ارشدبپذيرش  تقاضايفرم  

 

 :مدارك ضمیمه
o  شناسنامه وکارت ملیتصوير 

o پژوهشی چاپ يا پذيرش شده متقاضی -علمی تصويرمقاالت 

o (هر يك از بند هاي  مندرج در آيین نامه شرايط در صورت دارا بودن )معرفی نامه معتبر از دبیرخانه جشنواره يا مسابقات علمی بین المللی 

o ه کشوري در مقطع کارشناسیمعرفی نامه از معا ونت دانشجويی وزارت علوم براي دانشجويان نمون 

o یلی و ريز نمرات دوره کارشناسی رك تحصتصوير مد 

o  گواهی معتبر رتبه، با امضاء معاون آموزشی و ممهور به مهر با درج شماره ثبتی دبیرخانه دانشگاه مربوطه 

o اصل و کپی فیش واريزي  

 :نشانی دقیق محل سكونت

 

 :شماره تلفن محل کار:                       شماره تلفن همراه:                               کد شهرستان  :                           شماره تلفن منزل

 :آدرس پست الكترونیكی

به منزله پذيرش در  واستاينجانب                                               متقاضی استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان، ضمن آگاهی از اينكه پذيرش درخ

شوم موارد فوق را در نهايت دقت و صحت تكمیل نموده و چنانچه خالف آن ثابت شود دانشگاه مجاز است طبق مقررات با  باشد، متعهد می اين دانشگاه نمی

 .اينجانب رفتار نمايد

 :تاريخ تقاضا:                                                  امضاء متقاضی

 

 

 :نام و نام خانوادگی

 

 :رشته و گرايش مورد تقاضا

 :رشته تحصیلي كارشناسي

 

 :یل كارشناسيدانشگاه محل تحص

 

 :رتبه : تاريخ فارغ التحصیلی کارشناسی  :تعداد سنوات کارشناسی 

 

 (با مشارکت حداقل سی و پنج درصد)يا طرح ابتكاري پژوهشی –مقاالت علمی 
 چاپ تاريخ پذيرش تاريخ نام مجله نوع مقاله عنوان مقاله رديف
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