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 دااگشنه تهران

 معاونت آموزشی دااگشنه تهران 
 

 

آنان دانشگاه تهران در اجرای سیاستهای هدایت و حمایت از دانشجویان برتر وارائه تسهیالت به 

 03/2/3030باالتر به استناد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ  برای ورود به دوره های تحصیلی

بصورت پذیرش دانشجو دارند  سراسریدر رشته هایی که از طریق آزمون  30-39برای سال تحصیلی 

 . وبا رعایت مقررات مربوطه دانشجو می پذیردمازاد بر ظرفیت 

، تحقیقات و به دستورالعمل وزارت علوم متقاضیان ادامه تحصیل در دوره کارشناسی با توجه -3

دارندگان نشان طالی )  - (پیوست شماره یک)درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی فناوری 

برای دوره کارشناسی ( ا، نفر اول مسابقات بین المللی آموزی، رتبه اول تاسوم جشنواره ه دانش

خود را به  (پیوست شماره دو)پیوسته بدون شرکت در آزمون سراسری، می توانند فرم تقاضای

به واحد استعدادهای درخشان  03/0/3030همراه مدارك مربوطه اصل وکپی حداکثر تا تاریخ 

 .موسسه  ذیربط ارسال و یا تحویل نمایند /مرکز/دانشكده / پردیس   (پنج پیوست شماره)

، دستورالعمل وزارت علوم متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به -2

رتبه اول )درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی  (سه  پیوست شماره) تحقیقات و فناوری، 

تاسوم المپیاد علمی دانشجویی کشور، دانشجویان نمونه کشوری، نفر اول مسابقه ها وجشنواره 

ها ی معتبر علمی بین المللی ، می توانند فرم تقاضای خود را به همراه مدارك مربوطه اصل 

ویژه برگزیدگان ( بدون شركت درآزمون) رشناسی ارشد آگهی پذیرش دانشجو در مقاطع كارشناسی، كا

 دانشگاه تهران ٩٣١٣ -٩٣١4علمی سال تحصیلی

 

 

 

 

 



واحد استعدادهای درخشان پردیس به  03/0/3030حداکثر تا تاریخ  ( 9پیوست شماره )وکپی 

 .موسسه  ذیربط ارسال ویا تحویل نمایند/مرکز/دانشكده / 

میانگین کل شش نیمسال  که به لحاظ  صرفا دانشگاه تهرانی پیوسته دانشجویان دوره کارشناس -0

مصوبه گذرانده جزو ده درصد دانشجویان برترهم رشته و هم ورودی خود باشند با توجه به 

برای پذیرش در مقطع كارشناسی ارشد نا  02/٣/٩٣١٣شورای آموزشی دانشگاه مورخ 

واحد / آموزش با مراجعه به  ٣٩/٣/٩٣١٣پیوسته بدون شركت در آزمون حداكثر تا تاریخ 

تقاضای خود را تکمیل وارائه  (موسسه/ مركز/دانشکده / پردیس)استعدادهای درخشان 

 .نمایند 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دااگشنه  اداره كل خدمات آموزشی
 

 

 :  تذكرات مهم

  وتایید حوزه معاونت  مرکز وموسسه/دانشكده / پذیرش نهایی، پس از اعالم نظر پردیس

هرگونه حكم از کمیته انضباطی دانشگاه مربوط آموزشی دانشگاه مشروط به عدم سابقه و

وتحویل مدارك ، به منزله پذیرش قطعی تلقی نمی  ام می پذیرد لذا داشتن شرایط اولیهانج

 .نمی کند گردد و هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد

 خواهد ( سازمان سنجش)ذیرش نهایی منوط به تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری پ

 .بود

 اثر داده نخواهد شد گردد ، ترتیب به مدارکی که خارج از مهلت تعیین شده واصل .  

 تصویر مدارك ارائه شده به هیچ وجه عودت داده نمی شود .  

  در ساعات )جدول آدرس محل ها برای مراجعه و ارسال مدارك  به همراه شماره تماس

 .است نظر گرفته شده (٥  پیوست شماره) متقاضیان محترم در برای پاسخگویی احتمالی( اداری


