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کارشناس معرفي اينتزنتي دانشجو در سايت سازمان سنجش توسط 
 دفتراستعدادهای درخشان

 بررسي شرايط اعلام شده از دانشكده توسط دفتر استعدادهای  -1
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اعلام درخواست معرفي به دفتر استعدادهای درخشان  دانشكده و

 جهت معرفي به مقطع بالاتر

بررسي شرايط دانشجو با توجه به استعلام لازم از آموزش دانشكده و  
 کميته انضباطي جهت احراز شرايط مطابق با آيين نامه
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تكميل شده توسط کارشناس دانشكده بر اساس  امتيازبندی

مستندات مبني بر معرفي دانشجو با قيد مشمولات بند آيين 

 نامه استعدادهای درخشان

 


