
ارشد  در مقطع کارشناسی( استعدادهای درخشان)اطالعیه پذیرش بدون آزمون 

 (79-79سال تحصیلی )های سطح یک کشور  از دانشگاهبیوشیمی و بیوفیزیک های  رشته

 و های تحصیلی بیوشیمی در نظر دارد که در رشته این مرکزرساند  به اطالع می

بیوفیزیک برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین دانشجویان نیمسال آخر 

علم و  -صنعتی شریف های دانشگاه ۳تا  ۱های  دوره کارشناسی که دارای رتبه

خواجه نصیرالدین  -شهید بهشتی -( پلی تکنیک)صنعتی امیرکبیر  -صنعت

 د و تبریزفردوسی مشه -شیراز -دانشگاه اصفهان -صنعتی اصفهان -طوسی

دانشجو  79-79در سال تحصیلی ( استعدادهای درخشان)باشند، بدون آزمون  می

 . بپذیرد

نسبت به ثبت نام و ( فایل ذیل)نامه  ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط طبق شیوه

 .اقدام نمایند ۱۳79/ 2/ ۱1حداکثر تا تاریخ  سامانه جامع آموزش دانشگاه تهرانبارگذاری اطالعات در 

شایان ذکر است ارائه فرم گواهی معدل ممهور به مهر و امضا دانشگاه ذیربط، الزامی بوده و 

 سامانه جامع آموزش دانشگاه تهرانضروری است توسط داوطلب به همراه سایر مدارک مورد نیاز در 

 .بارگذاری گردد

های واصله پس از تاریخ تعیین شده قابل بررسی نبوده و به آنها  گردد درخواست یادآوری می

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

به سایت معاونت آموزشی و دریافت فایل شیوه نامه و فرم تقاضا تر جهت کسب اطالعات بیش

 .مراجعه فرمائید http://academics.ut.ac.irدانشگاه به آدرس 

 

 

 

http://golestan.ut.ac.ir/home/balancer/balancer.aspx?vv=2&cost=main
http://golestan.ut.ac.ir/home/balancer/balancer.aspx?vv=2&cost=main
http://academics.ut.ac.ir/fa/news/


اطالعیه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعدادهای 

 79-79های سطح یک کشور در سال تحصیلی  دانشگاهدرخشان از 

 

های هدایت و  دانشگاه تهران در اجرای سیاستمرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک 

حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیالت به آنان برای ورود به مقطع دکتری تخصصی، 

علوم، تحقیقات و با استناد به آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت 

ی ها در رشته ۱۳79 -79فناوری و مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای سال تحصیلی

طبق ضوابط مندرج در )آموختگان  ، از میان دانشبیوشیمی، بیوفیزیک و بیوانفورماتیک

های سطح یک کشور شامل  و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه( نامه شیوه

شهید  -( پلی تکنیک)صنعتی امیرکبیر  -علم و صنعت -شریفصنعتی  -تربیت مدرس

 -شیراز -دانشگاه اصفهان -صنعتی اصفهان -خواجه نصیرالدین طوسی -بهشتی

گردند،  التحصیل می فارغ ۱۳79/ 9/ ۳۱فردوسی مشهد و تبریز که حداکثر تا تاریخ 

نامه نسبت  ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط طبق شیوه. پذیرد دانشجو می

حداکثر تا تاریخ  سامانه جامع آموزش دانشگاه تهرانبه ثبت نام و بارگذاری اطالعات در 

 .اقدام نمایند ۱۳79/ 2/ ۱1

، از سوی این ۱۳79/ 2/ ۱1اقدامی در خصوص درخواستهای واصله پس از تاریخ  :توجه**

 .باشد دانشگاه متصور نمی

 

و دریافت فایل شیوه نامه و فرم تقاضا به سایت معاونت آموزشی جهت کسب اطالعات بیشتر 

 .مراجعه فرمائید http://academics.ut.ac.irدانشگاه به آدرس 
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