
 
  2پیوست شماره 

 

 ‹‹بدون شرکت در آزمون اختصاصی با سهمیه استعدادهاي درخشان (پیوسته ) دوره کارشناسی شرايط پذيرش دانشجو ›› 

 

 :باشند  توانند متقاضي ورود به دوره كارشناسي دي، ميافراد مشمول يكي از بندهاي ذيل، بدون شركت در آزمون ورو

 

رشته مرتبط، با معرفي  در( موضوع مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي ) دارندگان نشان طالي دانش آموزي  –الف

 .دبیرخانه المپیاد 

 

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

رح ابتكاري خود يا زمینه اي كه در آن برگزيده شده اند ، با معرفي دبیرخانه هريک از ط دررشته يا گروه آموزشي مرتبط با

 .جشنواره ها با مشاركت حداقل سي وپنج درصد 

كتبي ديپلم يا پیش دانشگاهي  نفر اول مسابقات بین المللي با معرفي معاونت دانشجويي وزارت علوم و داشتن معدل -ج

 (وزارت علوم ٥٢/١/٢٧مورخ  ٧١٢٥٧١بر اساس بخشنامه )  ٧١حداقل 
 

 : براي ورود به مقطع کارشناسی مدارك الزم
 

 يک نسخه تصوير شناسنامه و كارت ملي 
 تصوير مدرك تحصیلی و ريز نمرات ديپلم 

 تصوير مدرك تحصیلی پیش دانشگاهی يا گواهی اشتغال 

 ( بند ب در صورت دارا بودن )جشنواره يا مسابقات علمي بین الملليالمپیاد دانشجويي، معتبر از دبیرخانه  معرفي نامه 

  بانک تجارت شعبه ارديبهشت به  78171780ريال به شماره حساب ٢000000ارائه  اصل و كپي فیش واريزي به مبلغ
 معاونت آموزشي دانشگاه تهرانحساب غیر قابل برداشت نام 

 
 
 به همراه داشتن اصل كلیه مدارك مذذكور بذراي متقاضذیان واجذد شذرايط، بذه هنگذام        :   تذكر مهم

 .مصاحبه الزامي است
 



 بدون شركت در آزمون ، از طريق استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان دوره كارشناسي پيوسته  رايبپذيرش  تقاضايفرم 
 
 

 :نام و نام خانوادگی

 
 :ضارشته و گرايش مورد تقا

 :ديپلم  رشته تحصیلي

 

 :محل تحصیل نام 

 

 : تاريخ فارغ التحصیلی :معدل ديپلم

 

 :تقاضا نامه مدارك ضمیمه
o کارت ملی تصوير شناسنامه و 

o  درج دقیق درصد مشارکت در طرح با معرفی نامه دبیرخانه هريك از جشنواره ها  

o دبیرخانه المپیاد دانشجويی معرفی نامه. 

o ديپلمی و ريز نمرات رك تحصیلصوير مدت 

o تصوير مدرك تحصیلی پیش دانشگاهی يا گواهی اشتغال 

o اصل و کپی فیش واريزي  

 

 

 :نشانی دقیق محل سكونت

 :ضروري شماره تلفن:                       شماره تلفن همراه:                            کد شهرستان:                             شماره تلفن منزل

 

 :آدرس پست الكترونیكی

 

 

واست به منزله پذيرش در اينجانب                                               متقاضی استفاده از سهمیه استعدادهاي درخشان، ضمن آگاهی از اينكه پذيرش درخ

انچه خالف آن ثابت شود دانشگاه مجاز است طبق مقررات با شوم موارد فوق را در نهايت دقت و صحت تكمیل نموده و چن باشد، متعهد می اين دانشگاه نمی

 .اينجانب رفتار نمايد

 :تاريخ تقاضا:                                                  امضاء متقاضی

 

 


