
 

 

  

 

 

 

 

به  باالتررود به دوره های تحصیلی برای ودانشگاه تهران در اجرای سیاستهای هدایت و حمایت از دانشجویان برتر وارائه تسهیالت به آنان 

زمان در رشته هایی که از طریق آزمون سا  94-95سال تحصیلی نیمسال اول رای ب  1/2/1931استناد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 

وبا رعایت مقررات مربوطه ازبین دانشجویان حائز یکی از شرایط زیر بصورت مازاد برظرفیت سنجش وآموزش کشور پذیرش دانشجو دارند 

 . دانشجو می پذیرد

رانده واحد گذ 111وحداقل تعدادکه به لحاظ میانگین کل شش نیمسال گذرانده  دانشگاه تهرانصرفا دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته -1

برای پذیرش در  1/2/1931مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ جزو ده درصد دانشجویان برترهم رشته و هم ورودی خود باشند با توجه به 

/ با مراجعه به واحد استعدادهای درخشان پردیس91/3/1931مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته بدون شرکت در آزمون حداکثر تا تاریخ 

 .یند  را تکمیل وارائه نما( 9فرم شماره ) موسسه تقاضای خود / مرکز/دانشکده 

درخصوص پذیرش برگزیدگان  ، تحقیقات و فناوری،لعمل وزارت علومادستور متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به  -2

خود را به همراه (  9فرم شماره ) می توانند فرم تقاضای رتبه اول تاسوم المپیاد علمی دانشجویی کشور، برای دوره کارشناسی ارشد، )علمی 

یا  وموسسه ذیربط ارسال /مرکز/دانشکده / شان پردیس به واحد استعدادهای درخ91/3/1931حداکثر تا تاریخ  مدارك مربوطه اصل وکپی

 .تحویل نمایند

 : تذکرات مهم 

  سابقه کمیته انضباطی در دانشگاه ،عدم در صورت ه ذیربط ومرکز وموسس/دانشکده / ، پس از اعالم نظر پردیس اولیه پذیرش 

وتحویل مدارك ، به منزله پذیرش قطعی تلقی نمی گردد و هیچگونه حقی برای  انجام می پذیرد لذا داشتن شرایط اولیه

 .نمی کند متقاضی ایجاد

 . وصول نامه تاییدیه صالحیت عمومی  و (سازمان سنجش)منوط به تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و قطعی پذیرش نهایی

 .خواهد بود

.                                                

 معاونت آموزشی دانشگاه تهران                                            

 ت آموزشی دانشگاه داره کل خدماا                                            

بدون شركت درآزمون ) آگهی پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد 
 59-59ویژه برگزیدگان علمی در نیمسال اول سال تحصیلی ( اختصاصی

 دانشگاه  تهران

 



 

 

  

   31-39تحصیلی  سالدر نیمسال اول عدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشدلعمل اجرایی پذیرش بدون آزمون استدستورا

 

 

 :توانند متقاضی ورود به دوره کارشناسی ارشد باشند ، میافراد مشمول یکی از بندهای ذیل، بدون شرکت در آزمون ورودی

محل به دانشجویان  کارشناسی پیوسته  –مالك پذیرش حداکثر ده درصد از ظرفیت دوره روزانه کارشناسی ارشد در هر رشته  :  یکبند 

    . برظرفیت پذیرش با آزمون خواهد بود  به صورت مازاد( شبانه  مجموع روزانه و)

شش نیمسال تحصیلی  پس از  (به استثنای دانشکده مدیریت  )   وره کارشناسی پیوسته دانشگاه تهرانکلیه رشته های دانشجویان د  :1تبصره

واحد درسی که به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر دانشجویان  هم رشته وهم ورودی  خود باشند وحداکثر در مدت  111با گذراندن 

دانشکده  محل تحصیل و پس / شورای آموزشی پردیس  ارسال صورتجلسات گروه و ا معرفی وب موخته شوند ،هشت نیمسال تحصیلی دانش آ

 .از تایید کمیسیون مواردخاص دانشگاه به صورت مازاد برظرفیت در دوره باالتر پذیرش خواهند شد 

 .ت الزامی اس 31-39تحصیلی  واحد فقط جهت پذیرش در سال 111گذراندن تعدادحداقل  :2تبصر

بیش از مدت و ( یا همسر  بدلیل زایمان ، بیماری و ماموریت والدین) چنانچه طول مدت تحصیل به دالیلی خارج از اراده دانشجو   :9تبصره

دانشکده  و پس از تایید / با معرفی وارسال صورتجلسات گروه وشورای آموزشی پردیس باشد در اینصورت  موارد ( حداکثر دونیمسال )مجاز

 .ون موارد خاص دانشگاه  به صورت مازاد برظرفیت در دوره باالتر پذیرش خواهند شد کمیسی

برگزیدگان علمی در رشته هایی که برنامه درسی آنان طبق مصوبه  شورای عالی برنامه ریزی در دوره کارشناسی پیوسته نه نیمسال   : 1تبصره

 .طه بهره مند شوند تصویب شده است می توانند از تسهیالت مربو تحصیلی تدوین و

به ترتیب اولویت رتبه متقاضیان در آن  از ده درصد برتربعدی فوق انصراف دهند جایگزینیاول از سهمیه % 11چنانچه دانشجویان   :9تبصره

 . .رشته می باشد

 .ذیر خواهد بودپ تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص شورای گروه و   :6تبصره 

سایر دوره ها اعم از روزانه ، شبانه ، غیر انتفاعی ، پیام نور ،  برتر سایر دانشگاه ها و% 11دانشگاه تهران از پذیرش دانشجویان   : 7تبصره 

 . عذور است م 94 در سال...دانشگاه آزاد و مجازی و

صرفا برای یکبار می توانند از تسهیالت  و( بدون وفقه تحصیلی) ختگی بالفاصله پس از دانش آمو افراد مشمول بند یک دستورالعمل ، :8تبصره

 .شوند  ورود به دوره تحصیلی کارشناسی ارشد بدون آزمون بهره مند

 

 

مشروط به اینکه کلیه واحدهای آموزشی را در دانشگاه تهران گذرانده باشند امکان ، دانشجویان میهمان دائم در دانشگاه تهران  : 3تبصره

 . از این آیین نامه را خواهند داشتاستفاده 

بدیهی . وصول تاییدیه نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد و نوط به تایید صالحیت عمومیذیرش نهایی دانشجویان مپ : 11تبصره  

 . پذیرنمی باشد امکان این تاییدیهور گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت داست ص

 :دو بند 

برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های ( به استثنای رشته های هنر ) دانشجویی  –ا سه المپیاد های علمی برگزیدگان رتبه یک ت 

 . مرتبط با معرفی دبیرخانه المپیاد

 
 
 
 

 : مدارك الزم برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد
 

 دانشکده / درپردیس (  9فرم شماره  )تکمیل فرم تقاضا -1
نام  به بانک ملت شعبه دانشگاه تهران   5225557690 ریال به شماره حساب1911111ش واریزی به مبلغ ارائه  اصل و کپی فی -2

 حساب غیر برداشت معاونت آموزشی دانشگاه تهران
 

 . لذا قبل از واریز هزینه دقت الزم مبذول گردد. تحت هیچ شرایطی  مسترد نمی گردد وجه پرداختی بهیچ عنوان و :تذکر مهم 


