
 

 

 

 

 

 

ناسي ارشد با هاي هدايت وحمايت از دانشجويان برتر براي ورود به دوره كارشدر اجراي سياست دانشگاه تهران     

موزشي مصوبات شوراي آ و تحقيقات وفناوري ،وزارت علومشوراي هدايت استعداد درخشان  استناد به آيين نامه هاي

درصد برتر دانشگاه پانزده  وجزكه   7913 سال وروديدانشجويان بين از  1140-2140سال تحصيلي دانشگاه، براي 

ق آزمون سراسري پذيرش دانشجو هايي كه از طريرشته در كليه باشند، ي مشمول اين فراخواندانشگاه هايا و  تهران

د. الزم به ذكر است فرم نمونه پيوست اين پذيردانشجو مي مربوط زاد برظرفيت و با رعايت كامل مقرراتد به صورت مادار

يربط رسانده و  به همراه ديگر مدارك مورد نياز در ذدانشگاه  تكميل توسط دانشجو به تاييد پس از؛ مي بايست اطالعيه

 اري گردد.بارگذ سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران 

 :الزم  شرايط 

پس از شش نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم  که دانشگاه تهران 7913 سال ورودي ان دوره کارشناسیدانشجوی -1

دانشجویان  درصد برتر جزو پانزدهکل به لحاظ میانگین  ( واحد با توجه به شرایط کرونا 4باکسرحداکثر)واحدهای درسی 

 .دنته و هم ورودی خود باشهم رش

شش نیمسال با گذراندن  که پس ازاین فراخوان  هاي مشمول دانشگاه ساير 79ورودي ه کارشناسی دانشجویان دور -2

)به تأیید معاونت پانزده درصد برتردر ( واحد با توجه به شرایط کرونا 4باکسرحداکثر)حداقل سه چهارم واحدهای درسی 

 آموزشی دانشگاه ذیربط( در رشته تحصیلی مربوط باشند.

برای رشته های علوم  17در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و کشاورزی و حداقل معدل  16ودن حداقل معدل : دارا ب1تبصره

 انسانی ، رفتاری اجتماعی و سایر رشته ها الزامی است.

 (31/60/1401)داکثر در هشت نیمسال تحصیلی دانش آموختگی ح -3

 .نیمسال می توانند درخواست خود را ارائه نمایند 8موختگی در به شرط دانش آ 96دانش آموختگان ورودی بهمن : 2تبصره     

  :قابل توجهات  نك

صرفا برای یک بار امکان پذیر می  بالفاصله پس ازدانش آموختگی و 1401 -1402سال تحصیلی  پذیرش  -

 باشد.

ت بي اثر بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه؛ جهت استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان ؛ نمرا -

 شده در رتبه بندي دانشجو ترتيب اثر داده مي شود. 

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

 نیمسال تحصیلی تدوین و تصویب شده است می توانند از تسهیالت مربوطه بهره مند شوند. 9پیوسته 

 1401-1402حصیلیتكارشناسی ارشد  سال  دورهدر  بدون آزمون  استعدادهای درخشان پذیرش  شیوه نامه 



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

درصد برتر باشند به صورت مازاد بر ظرفیت  ان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزو پانزدهدانشجوینگین کل امیبا 

 بررسی خواهد شد. . درخواست متقاضیان مذکور بعد از دانش آموختگیکندپذیرش 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

حداکثر تا تاریخ  01/09/1400از تاریخ متقاضیان چنانچه شرایط الزم طبق آیین نامه مذکور را دارا می باشند پس از مطالعه شرایط ثبت نام *

مز ردریافت شناسه کاربری و و و  https://ems1.ut.ac.irبه آدرس  به سامانه سیستم جامع آموزش دانشگاه با مراجعه   20/09/1400

 بر عهده داوطلب می باشد .عواقب ناشی از عدم رعایت مفاد این شیوه نامه ثبت نام نمایند .  اری والعات و مدارک مورد نیاز را بارگذاط ،عبور

لذا داوطلبان  صورت می پذیرد. academics.ut.ac.irه به آدرس ی دانشگامنحصراً از طریق پایگاه اینترنت ضمناً اطالع رسانی به داوطلبان

 دانشگاه را بطور منظم پیگیری نمایند.  وبگاه ،و همچنین اطالع از نتایج نهایی پذیرش در فراخوان هرگونه تغییر احتمالیاز  جهت اطالع

 گردد.طالعه كامل شرايط، دقت الزم مبذول گردد. وجه پرداختي مسترد نميقبل از واريز هزينه نسبت به م 
 

 اسامي دانشگاههاي مشمول فراخوان پذيرش عبارتند از:  

 طوسي، الدين صنعتي اصفهان، امير كبير، خواجه نصير، فردوسي مشهد، شيراز، تهران، شهيد بهشتي اصفهان، تبريز،   هايدانشگاه

 زابل،،زنجان سينا، بيرجند، خوارزمي، رازي كرمانشاه، بو علي اروميه، الزهرا،، صنعت ايران و علم، طباييشريف، عالمه طبا صنعتي

سهند تبريز، صنعتي بابل، ، مازنداران، يزد سيستان و بلوچستان، شهيد چمران اهواز، كاشان، گيالن،سمنان، شهيد باهنر كرمان، 

، هنر اسالمي تبريز، هنر هنر تهران  ،طبيعي گرگان منابع ، علوم كشاورزي وزنجان شاهرود، صنعتي شيراز، علوم پايهصنعتي 

 .شريعتي  و تربيت دبير، تربيت دبير شهيد رجايي ، شاهداصفهان

 

گاه تهران  معاونت آموزشی دانش

 :جهت بارگذاري در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران مدارك الزم 

 فرم تکمیل شده تقاضا -1 

 آخرین کارنامه تحصیلی -2

 ها برای متقاضیان سایر دانشگاهمعدل تکمیل فرم گواهی  -3

 از طریق درگاه الکترونیک  ریال 1950000واریز مبلغ  -4
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