
 
بدون شركت )  Ph.D(.آگهي پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد ودكتري

دردانشگاه تهران 1392 -1393اختصاصي استعدادهاي درخشان سال تحصيلي/درآزمون

رائه اآيين نامه دانشگاه تهران در اجراي سياستهاي حمايت وهدايت استعدادهاي درخشان ، به استناد 
  وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري، تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي

پيوست ( دررشته هايي كه پذيرش دانشجو دارند 92-93براي سال تحصيلي   ، )پيوست شماره يك( 
، به صورت مازاد برظرفيت تعيين شده وبا رعايت كامل شرايط مندرج در آيين نامه هاي  )5  شماره

 . مذكوردانشجو مي پذيرد

، تحقيقات و دستورالعمل وزارت علومبه  توجهمتقاضيان ادامه تحصيل در دوره كارشناسي با  -1
 آموزي، دارندگان نشان طالي دانش(درخصوص پذيرش برگزيدگان علمي )پيوست شماره دو( فناوري

براي دوره كارشناسي پيوسته بدون ) رتبه اول تاسوم جشنواره ها، نفر اول مسابقات بين المللي 
مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ به همراه  فرم تقاضاي خود رامي توانند ، شركت در آزمون سراسري

ذيربط ارسال ويا  موسسه /مركز/ه دانشكد/ به واحد استعدادهاي درخشان پرديس  31/2/1392
  تحويل نمايند

، دستورالعمل وزارت علوم بهمتقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد با توجه  -2
رتبه اول تاسوم ( درخصوص پذيرش برگزيدگان علمي )سه  پيوست شماره(  ،تحقيقات و فناوري

دانشجويان نمونه كشوري، نفر اول مسابقه ها وجشنواره ها ي معتبر  المپياد علمي دانشجويي كشور،
براي دوره كارشناسي دانشگاههاي همتراز دانشگاه تهران ) اول(هاي برتر علمي بين المللي ، رتبه 

به واحد  31/2/1392مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ به همراه  فرم تقاضاي خود رامي توانند  ،ارشد
 .ذيربط ارسال ويا تحويل نمايند موسسه /مركز/دانشكده / ن پرديس استعدادهاي درخشا

نيمسال گذرانده شش كه به لحاظ ميانگين كل  دانشگاه تهراندانشجويان دوره كارشناسي پيوسته -3
دستورالعمل پذيرش  خود باشند با توجه بهو هم ورودي رشته  همجزو ده درصد دانشجويان برتر

براي مقطع كارشناسي ارشد  )سه  پيوست شماره(   ت علومآيين نامه وزار›› ت‹‹بند  دانشجوي ممتاز
به همراه  فرم تقاضاي خود را مي توانند  ،ششمناپيوسته بدون شركت در آزمون در پايان نيمسال 

دانشكده / به واحد استعدادهاي درخشان پرديس   31/2/1392حداكثر تا تاريخ  مدارك مربوطه
 .يا تحويل نمايند ارسال وذيربط  موسسه /مركز/

، تحقيقات دستورالعمل وزارت علوم بر اساس)  Ph.D(.متقاضيان ادامه تحصيل در دوره دكتري  -4
بدون  درخصوص پذيرش برگزيدگان علمي براي دوره دكتري ،)چهار پيوست شماره( و فناوري

         

           



 
حداكثر تا تاريخ مدارك مربوطه به همراه  فرم تقاضاي خود رامي توانند در آزمون ، شركت 

يا  ذيربط ارسال و موسسه /مركز/دانشكده / به واحد استعدادهاي درخشان پرديس  31/2/1392
  .تحويل نمايند

 : تذكرات مهم 

مركز وموسسه ذيربط وعدم داشتن/دانشكده / پذيرش نهايي، پس از اعالم نظر پرديس 
پذيرد لذا داشتن شرايط اوليههرگونه حكم از كميته انضباطي دانشگاه مربوط انجام مي 
هيچگونه حقي براي متقاضي  و وتحويل مدارك ، به منزله پذيرش قطعي تلقي نمي گردد

 .نمي كندايجاد

خواهد ) سازمان سنجش(منوط به تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري نهايي پذيرش .
 .بود

ن عمومي الزم استپذيرفته شدگان نهايي در مقطع دكتري در صورت نداشتن گواهي زبا
حداكثر تا قبل از امتحان جامع ، حد نصاب قبولي نمره زبان عمومي را براساس مقررات

.دانشگاه تهران احراز نمايند
.گردد ، ترتيب اثر داده نخواهد شدبه مداركي كه خارج از مهلت تعيين شده واصل

.تصوير مدارك ارائه شده به هيچ وجه عودت داده نمي شود
در ساعات (تماس شماره براي مراجعه و ارسال مدارك  به همراه  ها جدول آدرس محل

نظر گرفته شده  )5  پيوست شماره( متقاضيان محترم دربراي پاسخگويي احتمالي )اداري
                                              .است

آموزشي دانشگاه تهرانمعاونت                                             

 خدمات آموزشي اداره كل                                             

         

           


