
 
 3پیوست شماره 

 ‹‹شرايط پذيرش دانشجو دوره کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون اختصاصی با استفاده از سهمیه برگزيدگان علمی››

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

 :ارشد 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

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

 . حاظ میانگین كل همتراز پانزده درصد برتر در بین دانشجويان هم رشته وهم ورودي در دانشگاه متقاضي باشندشرطي كه به ل

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

ا زمینه اي كه در آن برگزيده شده اند ، با معرفي دبیرخانه هريک از جشنواره رشته يا گروه آموزشي مرتبط باطرح ابتكاري خود ي

 .ها با مشاركت حداقل سي وپنج درصد 

كه به لحاظ ( درسي  49با گذراندن حداقل ) دانشجويان دوره كارشناسي پیوسته دانشگاه تهران پس ازشش نیمسال تحصیلي  -ت

م رشته وهم ورودي  خود باشند وحداكثر در مدت هشت نیمسال تحصیلي دانش میانگین كل جزو ده درصد برتر دانشجويان  ه

 . آموخته شوند 

دانشجويان مندرج در بند ت كه در شش نیمسال تحصیلي دانش آموخته شوند با معرفي وارسال صورتجلسات گروه  :1تبصره

دانشگاه به صورت مازاد برظرفیت در  دانشكده  محل تحصیل و پس از تايید كمیسیون مواردخاص/ وشوراي آموزشي پرديس 

 .دوره باالتر پذيرش خواهند شد 

چنانچه طول مدت تحصیل به داليلي خارج از اراده دانشجو و بیش از مدت مجاز باشد در اينصورت  موارد با معرفي  :2تبصره

اص دانشگاه  به صورت مازاد دانشكده  و پس از تايید كمیسیون موارد خ/ وارسال صورتجلسات گروه وشوراي آموزشي پرديس 

 .برظرفیت در دوره باالتر پذيرش خواهند شد 

برگزيدگان علمي در رشته هايي كه برنامه درسي آنان طبق مصوبه  شوراي عالي برنامه ريزي در دوره كارشناسي پیوسته  :3تبصره

 .شوند نه نیمسال تحصیلي تدوين وتصويب شده است مي توانند از تسهیالت مربوطه بهره مند 

دانشجويان  الزم به ذكر است .برتر براساس مجموع دانشجويان ورودي روزانه وشبانه خواهد بود% 11مالک تعیین  :9تبصره

 .میهمان ومیهمان دانشگاه تهران جايابي نمي شوند 



 . اول از سهمیه فوق انصراف دهند جايگزيني انجام نخواهد شد % 11چنانچه دانشجويان  :5تبصره

گرايش هاي مرتبط با رشته  -برتر دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد در رشته % 11كلیه داوطلبان حائز شرايط : 6تبصره  

 .  كارشناسي پذيرش مي گردند 

، پیام برتر ساير دانشگاه ها وساير دوره ها اعم از روزانه ، شبانه ، غیر انتفاعي % 11دانشگاه تهران از پذيرش دانشجويان  :7تبصره

 . معذور است  43در سال ...نور ، مجازي ودانشگاه آزاد و

 

 : مدارك الزم براي ورود به مقطع کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 يک نسخه تصوير شناسنامه و كارت ملي 

  تصوير مدرک پايان تحصیالت دوره كارشناسي همراه ريز نمرات 

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

 كارشناسيمقطع 

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

 (يک از بند هاي  مندرج در آيین نامه 

  با مشاركت حداقل سي و پنج )يا طرح ابتكاري( مورد تائید وزارت) پژوهشي –تصوير مقاالت علمي

 قاضیان ساير دانشگاههامخصوص مت/ در صورت دارا بودن -(درصد

  بانك تجارت  08101081ريال به شماره حساب0011111مبلغ به ارائه  اصل و كپي فیش واريزي

 شعبه ارديبهشت به نام حساب غیر برداشت معاونت آموزشي دانشگاه تهران

 
 

 اصل كلیه مدارک مذكور براي متقاضیان واجد شرايط، به  به همراه داشتن:   تذكر مهم
 .هنگام مصاحبه الزامي است

 

 


