»براي سال تحصيلي  ۸۹-۸۹دانشگاه تهران ارشد پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي«
دانشگاه تهران در اجراي سياستهاي هدايت وحمايت از دانشجويان برتر و ارائه تسهيالت به آنان براي ورود به دوره
كارشناسي ارشد با استناد به آئين نامه شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت علوم ,تحقيقات وفناوري و مصوبات شوراي
آموزشي دانشگاه ،براي سال تحصيلي  ۸۹-۸۹در رشتههايي كه از طريق آزمون سراسري پذيرش دانشجو دارند،
به صورت مازاد برظرفيت و با رعايت كامل مقررات مربوطه دانشجو ميپذيرد .جهت كسب اطالعات تكميلي به وبگاه معاونت
آموزشي دانشگاه تهران به نشانيhttp://academics.ut.ac.ir :مراجعه نمايند.
معاونت آموزشي دااگشنه تهران

تحص
ل
ی
آگهي و شیوه انهم پذریش بدون آزمون استعدا داهی ردخشان رد دوره كارشناسي ارشد سال ي 97-98

دانشگاه تهران در اجراي سياست هاي هدايت وحمايت از دانشجويان برتر و ارائه تسهيالت به آنان براي ورود به دوره
كارشناسي ارشد با استناد به آيين نامه شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت علوم ,تحقيقات وفناوري و مصوبات شوراي
آموزشي دانشگاه ،براي سال تحصيلي  ۹6-۹7از دانشجويان نيمسال آخردوره كارشناسي كه در ده در صد برتر دانشگاه

تهران بوده و يا دانشجوياني كه داراي رتبه هاي يك تا سه ازدانشگاه هاي صنعتي شريف  -تربيت مدرس -علم و صنعت
 صنعتي امير كبير  -شهيد بهشتي  -خواجه نصيرالدين طوسي  -عالمه طباطبايي -صنعتي اصفهان  -اصفهان-شيراز -فردوسي مشهد  -تبريز مي باشند  ,در كليه رشتههايي كه از طريق آزمون سراسري پذيرش دانشجو دارند به
صورت مازاد برظرفيت و با رعايت كامل مقررات و موافقت گروه مربوطه دانشجو ميپذيرد .الزم به ذكر است فرم نمونه زير
مي بايست پس از تكميل توسط دانشجو به تاييد دانشگاه زيربط رسانده و به همراه ديگر مدارك مورد نياز در سامانه جامع
آموزش دانشگاه تهران بارگزاري گردد.

شرایط پذریش:
 )1دانشجويان دوره كارشناسي كه پس از گذراندن شش ني مسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسي به لحاظ
ميانگين كل جزو ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند مي توانند جهت برخورداري از تسهيالت
مذكور براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ،فرم تقاضا را تكميل و به همراه كليه مدارك مورد نياز
حداكثر تا تاريخ  ۹6/00/30در سامانه جامع آموزش دانشگاه به نشاني  ems.ut.ac.irبارگزاري نمايند.

عم
شرایط ومي:


دانش آموختگي حداكثر در هشت نيمسال تحصيلي (. )۹7/6/30



پذيرش براي سال تحصيلي  ۹7-۹8بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفا براي يك بار امكان پذير مي باشد.

دانشجويان متقاضي مي بايست تا پايان نيمسال ششم در مقطع كارشناسي  ,حداقل ميانگين  06را كسب نموده و تا



پايان تحصيل ميانگين مذكور را حفظ نمايند (.در خصوص دانشجوياني كه ميانگين كمتر از  06را كسب نموده اند ولي باالترين
ميانگين را در بين هم ورودي و هم رشته خود دارا باشند ،باالترين معدل مالك عمل جهت  %00قرار خواهد گرفت)

شايان ذكر است براساس مصوبه داخلي دانشگاه ،فقط دانشجوياني ميتوانند از مزاياي اين آئين نامه استفاده كنند كه



عالوه بر دارا بودن كليه شرايط مذكور ،هيچگونه درس مردودي در كارنامه آنان (كه بي اثر شده) نباشد .

ب
نکته اق ل توهج:
 بر اساس اصالحيه شماره  0/0036/۱مورخ  ۹9/7//وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري صرفاً ميانگين سه چهارم
واحدها تا نيمسال ششم مالك پذيرش خواهد بود و ميانگين نيمسالهاي هفتم يا هشتم قابل بررسي نمي باشد .
تبصره :



برگزيدگان علمي در رشته هايي كه برنامه درسي آنان طبق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي در دوره كارشناسي
پيوسته  ۹نيمسال تحصيلي تدوين و تصويب شده است مي توانند از تسهيالت مربوطه بهره مند شوند.



دانشگاه اختيار دارد متقاضياني را كه در طول شش نيمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ ميانگين كل در مقايسه با
دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود جزو ده درصد برتر باشند به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش مي گردد .



پذيرش در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص شوراي گروه و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير خواهد بود.



تغيير رشته يا نقل وانتقال در خصوص پذيرفته شدگان سهميه استعداد درخشان  ,امكان پذير نمي باشد.



دانشجويان دو رشته اي جهت استفاده از سهميه %00استعداد درخشان رشته اول  ,مي بايست يا تا تاريخ ۹7/00/30
حداكثر طي يك نيمسال پس از پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد(اصالحيه شماره  ۱/00۹//9مورخ  ) ۹9/6/8از رشته
دوم فارغ التحصيل و يا در صورت عدم فارغ التحصيلي از رشته دوم انصراف نمايند.

 پذيرش نهايي پذيرفته شدگان منوط به اعالم سازمان سنجش آموزش كشور و احراز صالحيت عمومي بوده و تا قبل
از اعالم سازمان فوق هيچ حقي جهت داوطلبان متصور نمي باشد .

مدا رك الزم جهت بارگزاری :
 -0فرم تكميل شده تقاضا
 -۱كپي صفحه اول شناسنامه
 -3كپي كارت ملي
 -/كارنامه  6نيمسال متقاضي
 -9تكميل فرم گواهي براي متقاضيان ساير دانشگاهها

مدا رك الزم ربای اراهئ تقاضا :
 -0تكميل فرم تقاضاي پذيرش (اطالعات فردي) و تحويل به اداره آموزش پرديس  /دانشكده /مركز/موسسه ذيربط
 -۱واريز مبلغ  790،000ريال از طريق درگاه الكترونيك (به جز دانشجويان دانشگاه تهران)

مدا رك الزم ربای اراهئ تقاضا :
متقاضيان محترم چنانچه شرايط الزم طبق آيين نامه مذكور را دارا مي باشند پس از مطالعه شرايط ثبت نام حداكثر تا
تاريخ  ۹6/00/۱0با مراجعه به سامانه سيستم جامع آموزش دانشگاه ودريافت شناسه كاربري و ورمز عبور  ,اطالعات و
مدارك مورد نياز را بارگزاري وثبت نام نمايند  .ضمناً اطالع رساني به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه
به آدرس  www.ut.ac.irصورت مي پذيرد .لذا داوطلبان جهت اطالع از زمان ومكان برگزاري مصاحبه يا هرگونه
تغيير احتمالي  ,سايت دانشگاه را بطور منظم پيگيري نمايند.
تذكر مهم  :وجه پرداختي در صورت انصراف و يا عدم پذيرش به هيچ عنوان مسترد نمي گردد .لذا توصيه مي گردد قبل از واريز هزينه
نسبت به مطالعه كامل شرايط  ،دقت الزم مبذول گردد.

معاونت آموزشي دااگشنه تهران

