
 

 

 

 

 

به استناد  کارشناسی ارشد،رود به دوره برای وارائه تسهیالت به آنان  دانشگاه تهران در اجرای سیاستهای هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و

مورخ  47820/21شماره  و 17/12/1394مورخ  271019/21/2 شمارههای  و اصالحیه درخشانشورای هدایت استعدادهای آیین نامه 

آموزش  و در رشته هایی که از طریق آزمون سازمان سنجش ،ورای آموزشی دانشگاهات شمصوبوزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  16/3/94

از بین دانشجویان نیمسال آخر مقطع شرایط اعالم شده  با رعایت کامل ) موارد استثناء در جدول زیر (  ددانشجو دارپذیرش  کشور

 دانشجو می پذیرد.  95-96برای سال تحصیلی و حائز یکی از شرایط ذیل  کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرایط پذریش

پس از گذراندن شش نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی  به لحاظ  که دانشگاه تهرانان دوره کارشناسی دانشجوی (1

رداری از جهت برخو دنمذکور( می توان اصالحیه بر اساس)د ته و هم ورودی خود باشجزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشکل میانگین 

به رئیس  15/3/95تاریخ  ، فرم تقاضا را تکمیل و حداکثر تاپیوستهارشد نا مقطع کارشناسی ادامه تحصیل دربرای نسهیالت مذکور 

  خدمات آموزش پردیس/دانشکده /مرکز/موسسه ذیربط تحویل نماید.

می توانند جهت ، می باشند دانشجویی کشور -اد علمیالمپینهایی  سوم  اول تارتبه های  برگزیدگانکه جزو  کارشناسیدانشجویان دوره  (2

حوزه معاونت به از دبیرخانه المپیاد، رسمی معرفی نامه اصل با ارائه ، ورود به دوره کارشناسی ارشد برخورداری از تسهیالت مذکور برای 

  .نمایند مراجعهشان واحد استعدادهای درخآموزشی دانشگاه 

 عمومی:شرایط 

 (31/6/95)کثر در هشت نیمسال تحصیلی دادانش آموختگی ح  

  بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر می باشد. 95-96پذیرش برای سال تحصیلی 

  را کسب نموده باشند. ) در خصوص دانشجویانی که  16دانشجویان متقاضی می بایست تا پایان نیمسال ششم حداقل میانگین

مالک عمل باالترین معدل ، ورودی و هم  رشته خود دارا باشندرا کسب نموده اند ولی باالترین میانگین را در بین هم  16میانگین کمتر از 

 %  قرار خواهد گرفت(10جهت 

 وضعیت پذیرش پردیس/دانشکده ردیف

 کلیه رشته ها به جز فلسفه وکالم اسالمی دانشکده الهیات و معارف اسالمی 1

 بیو شیمی پذیرش دارد فقط در رشته های بیوفیزیک و کمرکز تحقیقات بیوشیمی،بیوفیزی 2

 فقط در رشته های هواشناسی و علوم دریایی پذیرش دارد موسسه ژئوفیزیک 3

 پذیرش ندارد دانشکده مدیریت 4

 پذیرش ندارد                            دانشکده محیط زیست 5

 م امامیه کلیه رشته ها به جز رشته کال       پردیس فارابی  6

داهی ردخشان پذریش  و شیوه انهم  آگهی تحصیلی  دورهرد  بدون آزمون  استعدا
  95-96كارشناسی ارشد  سال 

 



 

 

کات اقبل توهج   :ن

  محل -رشتهکد دوره روزانه کارشناسی ارشد در هر پذیرش درصد ظرفیت  20، استعداد درخشانمالک تعیین ظرفیت پذیرش 

 . بود واهدخآزمون سازمان سنجش( )

% دوم برتر کارشناسی تکمیل می 10% برتر کارشناسی تکمیل نشده باشد از 10% کارشناسی ارشد روزانه از 20در صورتیکه ظرفیت  تبصره:

  گردد.
 بیش از مدت سر ( یا هم چنانچه طول مدت تحصیل به دالیلی خارج از اراده دانشجو ) بدلیل زایمان ، بیماری و ماموریت والدین

مجاز)حداکثر دونیمسال ( باشد در اینصورت  موارد با معرفی وارسال صورتجلسات گروه وشورای آموزشی پردیس / دانشکده  و پس 

 دانشگاه  به صورت مازاد برظرفیت در دوره باالتر پذیرش خواهند شد.کمیته استعداد درخشان از تایید 

 نیمسال  9ه ریزی در دوره کارشناسی پیوسته برگزیدگان علمی در رشته هایی که برنامه درسی آنان طبق مصوبه  شورای عالی برنام

 تحصیلی تدوین و تصویب شده است می توانند از تسهیالت مربوطه بهره مند شوند.

 و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با دانشجویان   که در طول شش نیمسال دانش آموخته شوند را دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی

 . می گرددهم رشته و هم ورودی خود جزو ده درصد برتر باشند به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش 

  در صورت تمایل دانشگاه متقاضی استفاده از این تسهیالت نباشند،  , به دلیل عدم تقاضا یا انصرافاول  % 10چنانچه دانشجویان

)دانشجو به لحاظ میانیگن باید  ه متقاضیان در آن رشته می باشد.بعدی به ترتیب اولویت رتب جایگزینی از ده درصد برتر مجاز به 

 کمتر نباشد( 16و میانگین کل وی از  ه% بود20جزو

 پذیر خواهد بود. پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص شورای گروه و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان 

   معذور است% برتر سایر دانشگاه ها 10دانشگاه تهران از پذیرش دانشجویان . 

  پردیسهای بین الملل) خودگردان( دانشگاه تهران مجاز به استفاده از آیین نامه استعدادهای درخشان برای پذیرش بدون آزمون

 %( نمی باشند.10)

 ه کلیه واحدهای آموزشی را در دانشگاه تهران گذرانده باشند امکان دانشجویان میهمان دائم در دانشگاه تهران ، مشروط به اینک

 استفاده از این آیین نامه را خواهند داشت. 

  امکان پذیر نمی باشد. , از سهمیه فوق  ستفادهنقل وانتقال در خصوص پذیرفته شدگان با اتغییر رشته یا  

 و یا در  فارغ التحصیلاز رشته دوم  31/6/95ریخ می بایست یا تا تا ,% رشته اول 10سهمیه دانشجویان دو رشته ای جهت استفاده از

 انصراف نمایند. از رشته دوم صورت پذیرش 

  و احراز صالحیت عمومی بوده و تا قبل از اعالم سازمان سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش نهایی پذیرفته شدگان منوط به اعالم

  . فوق هیچ حقی متصور نمی باشد

رك الزمم  : اراهئ تقاضا  ربای دا

 /مرکز/موسسه ذیربطپردیس / دانشکده از ی پذیرش )اطالعات فردی( تقاضادریافت و تکمیل فرم  -1

کد واریز  بانک ملت شعبه دانشگاه تهران   5225557690 یال به شماره حسابر 750،000 اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ  ارائه -2

 به پردیس / دانشکده /مرکز/موسسه ذیربط زشی دانشگاه تهرانبه نام حساب غیر برداشت معاونت آمو 1130

 

نسبت به مطالعه کامل  قبل از واریز هزینه توصیه می گردد  یچ عنوان مسترد نمی گردد. لذا ه بهدر صورت انصراف و یا عدم پذیرش وجه پرداختی  تذکر مهم :

                                                                                                                 . دقت الزم مبذول گرددشرایط ، 

 انمعاونت آموزشی دااگشنه تهر                                                                                                                                                     


