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 گردد. اعالم می 91در آزمون کارشناسی ارشد  متقاضی استفاده از سهمیه استعداد درخشان
  

-تِ کلیِ اطالػیِ "ٍ هتؼاقثا تایغت در آسهَى ثثت ًام ًوایٌذکلیِ هتقاضیاى اعتفادُ اس عْویِ اعتؼذاد درخؾاى هی .9

 گزدد، هزاجؼِ ًوایٌذ.هی اػالم http://sanjeshp.irّای تؼذی هزکش عٌجؼ کِ اس طزیق عایت 

ر اعتفادُ اس تغْیالت آییي ًاهِ تغْیل اداهِ تحصیل تِ هٌظَ 99/1/91لغایت  2/1/91تایغت اس تاریخ هی داٍطلثاى .2

داًؾجَیاى هوتاس ٍ اعتؼذاد درخؾاى تِ هزکش اعتؼذادّای درخؾاى داًؾگاُ هحل تحصیل هزاجؼِ ًوایٌذ تا داًؾگاُ 

تذیْی اعت در صَرت ػذم دریافت اعاهی  ًوایذ.اقذام   22/1/91لغایت  6/1/91ًغثت تِ هؼزفی آًْا اس تاریخ 

 رعیذگی ًخَاّذ تَد. قاتلاس طزف عاسهاى عٌجؼ ٍاجذیي ؽزایط در تاریخ هذکَر، هکاتثات تؼذی 

در خصَؿ جوغ آٍری اعتؼذاد درخؾاى  ًغثت تِ اطالع رعاًی تِ هَقغ تِ هتقاضیاى ٍاجذ ؽزایطا هَظفٌذ ّ داًؾگاُ .2

ارائِ اطالػات السم تِ هتقاضی هثٌی تز ػذم اهکاى راتطِ تا آییي ًاهِ ٍ ؽزایط آى،  هذارک، راٌّوایی تِ داٍطلة در

-، درج تاریخ دقیق فزاغت اس تحصیل، آگاُ ًوَدى هتقاضی هثٌی تز ًحَُ اًتخاب رؽتِتغییز رؽتِ تؼذ اس سهاى هقزر

داًؾجَی ّز داًؾگاُ در رؽتِ هَرد  اٍلَیت تَدى پذیزػ درًوَدى داٍطلة هثٌی تز )تزای تذٍى آسهَى(، آگاُ هحل 

اطالع رعاًی تزای هتقاضیاى تذٍى آسهَى هثٌی تز ایٌکِ ظزفیت پذیزػ ّواى داًؾگاُ تز اعاط اهتیاس اکتغاتی، 

هؼزفی ؽذگاى ٍاجذ ؽزایط فقط تِ اًذاسُ هحل یا داًؾگاُ هحل هقطغ کارؽٌاعی هحذٍد تَدُ ٍ اس تیي پذیزػ رؽتِ

در طی سهاى تؼییي ؽذُ اعتؼذاد درخؾاى ارعال صحیح اطالػات داٍطلثاى  ، ٍذ ؽذظزفیت هَجَد پذیزػ خَاّ

 اقذاهات السم را تِ ػول آٍرًذ.

% تزتز 90جشٍ کِ در هقطغ کارداًی دارای هذرک کارؽٌاعی ًاپیَعتِ ذاد درخؾاى ؼّا هَظفٌذ داٍطلثاى اعتداًؾگاُ .9

 هؼزفی ًٌوایٌذ. تذٍى آسهَى ، جْت اعتفادُ اس عْویِرا ٍرٍدی ًثَدًذ

تِ ػلت ػذم دریافت کاهل هذارک داٍطلة جْت  ،داٍطلة پظ اس سهاى هقزرداًؾگاُ هثٌی تز تغییز اهتیاس تِ هکاتثِ  .1

 رعیذگی ًخَاّذ ؽذ.  ،اػوال اهتیاس

پزعتاری  –پزعتاری هزاقثتْای ٍیضُ ًَساداى  –ّای پزعتاری هزاقثتْای ٍیضُ لثاى هتقاضی ؽزکت در رؽتِطداٍ .6

در  ارائِ ًوایٌذ؛عاتقِ کار تالیٌی تا هذرک کارؽٌاعی عال  2هثٌی تز تایذ گَاّی  ،تکٌَلَصی گزدػ خَى -اٍرصاًظ

 اعت.هیغز عال کار تالیٌی  2عْویِ اعتؼذاد درخؾاى تؼذ اساػوال ٍاقغ 

تاؽٌذ. در رؽتِ هزتَطِ هیّای هَرد پذیزػ هحلرؽتِ ؽزایط تذٍى آسهَى هجاس تِ اًتخاب کلیِ ٍاجذ هتقاضیاى  .7

ارائِ  ّای هزکش عٌجؼ آهَسػ پشؽکیتَضیحات السم در اطالػیِ "هحل ایي افزاد هتؼاقثاخصَؿ ًحَُ اًتخاب رؽتِ 

 خَاّذ ؽذ.

 اس ّن اکٌَى پیگیز جوغ آٍری هذارکگزدد، اػالم هیتذٍى آسهَى  هتقاضیاى ٍاجذ ؽزایط اعتؼذاد درخؾاى تِ کلیِ  .8

 .اقذام ًوایٌذ (91)هزداد  قثل اس سهاى هقزرٍ ًغثت تِ تکویل آًْا تاؽٌذ ًیاس جْت اػوال عْویِ  هَرد

 ظْز آهادُ پاعخگَیی 99:91صثح تا  8 دفتز اعتؼذادّای درخؾاى داًؾگاُ ػلَم پشؽکی سًجاى ّوِ رٍسُ اس عاػت .9

 )حضَری ٍ تلفٌی( تِ کلیِ داًؾجَیاى گزاهی هی تاؽذ.
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