
حداقل سه چهارم ترم و گذراندن6پس از گذشت 
15به لحاظ میانگین کل جزو واحدهای درسی،

ورودی خود باشد-درصد برتر هم رشته

غ پذیرش برای یک بار و آن هم بالفاصله پس از فار
.التحصیلی صورت می گیرد

.ودحتما باید نهایتا در هشت ترم فارغ التحصیل ش
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از چنانچه ده درصد برتر رشته ای مایل به استفاده
این طرح نشدند، دانشگاه مجاز است از ده درصد 

به ( نه دانشگاه های دیگر)برتر بعدی همان دانشگاه 
.ترتیب اولویت جایگزین نماید

خارجدالیلیبنابردانشجوییتحصیلمدتچنانچه
احتساببدونهایمرخصی)دانشجوارادهاز

ازپسیابد،افزایشنیمسالدوتاحداکثر(سنوات
زاتواندمیدانشگاهخاصمواردکمیسیونتایید

.نمایداستفادهطرحاین
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شهریور فارغ 31دانشجو بایستی حداکثر تا تاریخ 
.التحصیل گردد وگرنه قبولیش لغو خواهد شد

ه پذیرش در همان رشته فارغ التحصیلی یا رشت
های مرتبط به تشخیص گروه و به تایید شورای

.آموزشی دانشگاه میسر است

یل صرفا برای فارغ التحص
تهکارشناسی پیوس
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بدون کنکور

درصد ظرفیت 10به تعداد 
تا یعنی هر رشته نهای. ارشد

.دو نفر
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این مکان برای دانشجو محیا است که در چندین
هر. دانشگاه برای استفاده از این طرح تقاضا دهد

دانشگاه طبق ضوابط خاص خود اقدام به پذیرش
ک منتها در نهایت فقط باید در پورتال ی. می کند

رد دانشگاه نام ایشان ثبت گردد و بیش از یک مو
آخرین زمان ثبت اسامی در پورتال،. امکان ندارد

.اول شهریور ماه می باشد

اسامی نفرات اول تمام رشته،از طریق پورتال سازمان
.  های کارشناسی توسط دانشگاه ثبت خواهد شد

:استفاده کنندگان از این طرح
رتبه های اول تا پانزده مرحله نهایی المپیادهای علمی

رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره معتبر داخلی 3

مشموالن استفاده از این طرح می توانند حداکثر تا 
ر از این یکسال پس از فارغ التحصیلی و تنها برای یک با

.طرح استفاده کنند
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نیمسال و 8دانشجوی کارشناسی پیوسته حتما باید در 
نیمستال فارغ 4دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در 

.التحصیل گردد

برای تمام فارغ 
یکارشناسالتحصیالن
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دانشجو باید در کنکور 
کارشناسی ارشد شرکت 

.نماید

با کنکور
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