
 «۱۰۴۴-۱۰۴۱متن اطالعيه اعالم نتايج اوليه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي »

هاي شوراي هدايت هاي هدايت و حمايت از دانشجويان برتر براي ورود به دوره كارشناسي ارشد با استناد به آئين نامهدانشگاه تهران در اجراي سياست

 ۱۱از بين دانشجويان متقاضي ) ۱۰۴۴-۱۰۴۱خشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، براي سال تحصيلي استعداد در

هاي مشمول فراخوان( نسبت به پذيرش و معرفي تعدادي از متقاضيان )مطابق جدول پيوست( اقدام نموده است. شايان درصد برتر دانشگاه تهران و دانشگاه

ه ر است پذيرش نهايي و ثبت نام قطعي منوط به احراز كليه شرايط مندرج در فراخوان و پس از تأييد سازمان سنجش آموزش كشور؛ در شهريور ماذك

 خواهد شد.اعالم  http://academics.ut.ac.ir از طريق وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران به آدرس ۱۰۴۴

 باشد گونه حقّي براي داوطلبان ايجاد ننموده و پذيرش نهايي منوط به تأييد سازمان سنجش آموزش كشور مياعالم نتايج اوّليه هيچ

 و احراز صالحيت عمومي و انضباطي دانشجويان ضروري است.

  نيمسال دانش آموخته گردند. ۸و طي  ۱۰۴۴/۶/۱۱متقاضيان بايستي حداكثر تا تاريخ 

  / (پيوست ليست.)شد خواهند پذيرش ظرفيت و اولويت ترتيب به ذخيره نفرات گرايش؛ در صورت انصراف در هر رشته 

 پذيرش دانشجويان استعدادهاي درخشان،  از طريق ۱۰۴۴و زمان ثبت نام حضوري و غيرحضوري پذيرفته شدگان ورودي سال  نحوه

 معاونت آموزشي دانشگاه به نشاني وبگاه اعالم نتايج قطعي كنكور سراسري از طريق در اواخر شهريور سال آينده بعد از

 http://academics.ut.ac.irفوق  وبگاه اطالع رساني خواهد شد و قبول شدگان ملزم هستند اخبار مربوط به ثبت نام را از طريق

خواهد بود و  وبگاه است اطالع رساني از طريق بذكر بت به انجام مراحل ثبت نام اقدام فرمايند. الزمپيگيري و در موعد مقرر نس

 .معاونت آموزشي دانشگاه مسئوليتي براي اطالع رساني از ساير مبادي ندارد

 ميل و امضا پذ يرفته شدگان علمي در صورت درخواست انصراف از ادامه تحصيل در اين دانشگاه؛ ضروري است نسبت به تك

اقدام  ۱۱/۴۰/۱۰۴۴فرم انصراف مندرج در سامانه جامع آموزشي با شناسه كاربري و رمز ورود خود ح داكثر تا تاريخ  "

 فرمايند. پس از تاريخ فوق انصراف و جايگزيني امكانپذير نخواهد بود.
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 چنانچه اعتراضي به نتيجه اعالمي  ت وهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفته اسرساند نتايج توسط گروهاستحضار مي به

 باشد؛ خواهشمند است درخواست خود را به ايميل مديران محترمتقاضا( مي مورد رشته در پذيرش عدم )پذيرش / 

هر  وبگاه توضيح است ايميل مديران محترم در هاي آموزشي ارسال فرمائيد و از همان طريق پيگيري نمائيد. الزم بهگروه

 .دانشكده وجود دارد پرديس / 

 هاي بعدي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه را به دقت مطالعه و پيگيري نماينداطالعيه مكلفند كليه پذيرفته شدگان. 

 



 


