
  87/ 3/12تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی مصوب 

:الف موارد مشترك

ورود بدون " و "  ٣/١٢/٨٧تسھیالت آموزشي، پژوھشي و رفاھي ويژه استعدادھاي درخشان مصوب " مفاد آئین نامه ھاي -١

رئیس محترم مركزمطالعات و توسعه ٩/٣/٨٩-آ/٨٨٣٢٢/١" و مفاد نامه "  ١۴/۵/٨٨آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع باالتر مصوب 

  .رعايت گردد" آموزش پزشكي

  

  جھت متقاضیان با آزمون ورودي-ب
  ): ٨٧/ ٣/١٢آئین نامه تسھیالت آموزشي، پژوھشي و رفاھي ويژه استعدادھاي درخشان مصوب ( 
  از اين تسھیالت استفاده نماينداين داوطلبان مي بايستي در آزمون ورودي شركت نموده باشند در غیر اينصورت نمي توانند -١
  )٣٠/۵/٨٩و بعد از آن، حداكثر تا تاريخ ١٣٨٧سال ( سال از زمان فارغ التحصیلي آنھا نگذشته باشد٢بیش از -٢
برتر فارغ التحصیل ھر رشته با % ١تغییر يافته است لذا ١٧شرط معدل به " آئین نامه ٢ماده -ي" براي واجدين شرايط بند -٣

  .توانند از اين تسھیالت استفاده نمايندو يا باالتر باشند مي١٧، در صورتي كه حائز میانگین كل )حداقل يك نفر( شتركورودي م
ورودي مھر و بھمن مي توانند به شرط احراز شرايط -پیوسته و ناپیوسته–برتر ھر يك از دوره ھاي روزانه و شبانه % ١: تذكر مھم

  .آئین نامه استفاده نمايند
رئیس محترم مركز مطالعات، دانشجويان دوره شبانه نیز ھمانند روزانه مي توانند از ٩/٣/٨٩-٨٨٣٢٢با عنايت به مفاد نامه -۴

  .بھره مند گردند) سھمیه با آزمون(۶تسھیالت ماده 
ان انتخاب محل كساني كه طي مھلت تعیین انتخاب محل از طريق سايت مركز سنجش اقدام نموده اند، مي بايست دقیقاً ھم-۵

  .تحصیل خود را به ترتیب وارد نمايند
مي با آزمونبوده و در حال حاضر خواھان تبديل وضعیت خود به   بدون آزمونافرادي كه قبالً متقاضي تسھیالت آئین نامه -۶

مندرج در (٨٩-٩٠باشند و قبالً انتخاب محل خود را انجام نداده اند، مي بايست بر اساس جدول ظرفیت پذيرش آزمون سال 

  .اقدام نمايند و در فرم مربوط با آزمون ثبت گردد) اين مركز١٧/٣/٨٩تاريخ ١١اطالعیه شماره 
  
  جھت متقاضیان بدون آزمون- ج
  ): ١۴/۵/٨٨آئین نامه وود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع باالتر مصوب (
در آزمون انجام نداده اند، مي بايست از طريق دانشگاه محل تحصیل خود بر اين داوطلبان در صورتي كه قبالً ثبت نام اولیه را-١

بديھي است در صورت عدم معرفي دانشگاه، متعاقباً از اين افراد ثبت نام به عمل . اساس فرم مربوط به بدون آزمون اقدام نمايند

  .نمي آيد
  )٣٠/۵/٨٩تا ١/۵/٨٨فارغ التحصیالن . ( بیش از يك سال از زمان فارغ التحصیلي افراد نگذشته باشد-٢
آئین نامه مذكورف در صورتیكه دانشگاه در دو نیم سال پذيرش داشته باشد يا دو دوره روزانه، ٣ماده -١با توجه به تبصره -٣

ول آئین ، مشم٨٨-٨٩پیوسته، ناپیوسته دانشجو بپذيرد، كسب  رتبه اول با باالترين معدل در بین فارغ التحصیالن سال -شبانه

  .نامه میباشد
رشته مورد تقاضا در مقطع كارشناسي بايد ھم نام رشته قبلي متقاضي در مقطع كارشناسي ارشد باشد و در مواردي كه -۴

در مواردي ھم كه . رشته ھم نام وجود نداشته باشد نظر دبیرخانه علوم پايه پزشكي، بھداشت و تخصصي مالك عمل خواھد بود

داشته باشد بايستي پس از تايید دبیرخانه علوم پايه پزشكي، بھداشت و تخصصي نسبت به معرفي رشته ھم نام وجود ن

  .داوطلب اقدام شود
  .دانشگاه میبايست در لیست اسامي اين افراد را به صورت ستاره دار مشخص نمايد: تذكر مھم

  .محل براي يك رشته مي باشد٢حداكثر انتخاب جھت تحصیل -۵



محل ھايي قابل اعمال / آئین نامه، پذيرش براي مقطع كارشناسي ارشد اين سھمیه، در رشته٢ماده ٢ه بر اساس تبصر-۶

اين مركز مندرج در ١٧/٣/٨٩-١١اطالعیه شماره ( است كه ظرفیت پذيرش آزاد آنھا بر اساس دفترچه پذيرش آزمون سال جاري 

نفر مي پذيرد، در صورت درخواست و موافقت دانشگاه ۵كمتر از محل ھايي كه / نفر مي باشد و در مورد رشته۵حداقل ) سايت

مبني بر پذيرش دانشجوي ممتاز ھمان دانشگاه و تايید دبیرخانه مربوطه در وزارتخانه، حداكثر يك نفر به صورت مازاد پذيرفته مي 

  .شود
زمون مي باشند در فرم مربوط به بدون آزمون ثبت افرادي كه قبالً متقاضي با آزمون بوده و در حال حاضر خواھان تغییر به بدون آ-٧

  .نام نموده و انتخاب محل خود را مي بايست بر اساس بدون آزمون انجام دھند
  

  : نام و نام خانوادگي      -١
  :نام پدر       -٢
  :شماره شناسنامه      -٣
  :شماره ملي      -۴
  :تاريخ تولد      -۵
  :صادره از      -۶
  :شماره تماس دانشجو      -٧
  :سال ورود      -٨
  :سال فارغ التحصیلي      -٩

  :نام رشته در مقطع كارشناسي   -١٠
  :نام رشته متقاضي در كارشناسي ارشد   -١١
  :محل تحصیل انتخابي   -١٢
  :معدل-١٣
  ):ناپیوسته/پیوسته/روزانه/ شبانه(نوع دوره كارشناسي -١۴
  شركت كرده اند؟٨٩-٩٠كارشناسي ارشد آيا در آزمون ورودي -١۵
  : ظرفیت پذيرش رشته  انتخابي-١۶
  ):بدون آزمون/  ورود با آزمون(نوع تقاضا -١٧
  :آئین نامه عمومي استعداد درخشان با ارسال مستندات  ٣و ٢ماده -مالك استعداد درخشان -١٨

  
  

  *ي شده را نیز  به اين مركز ارسال نمايیدخواھشمند است مستندات مربوط به ھر يك از افراد معرف* 


