
 بسمه تعالی

 

 شزایط عضویت در دفتز استعداد های درخشان دانشگاه صنعتی شیزاس

 کارشناسی در مقطع 
 

 بسگصیدگاى آشهَى کٌکَز سساسسی با هعسفی ساشهاى سٌجص آهَشش کطَز )زتبِ شیس صد بسای زضتِ زیاضی فیصیک( -1
 

 خاًِ الوپیاد یا هساجع ذیسبط. سدبی بسگصیدگاى ًطاى طال، ًقسُ ٍ بسًص الوپیادّای داًص آهَشی کطَز با هعسفی -2

 

ابقات سجطٌَازُ ّای بیي الوللی خَازشهی، جَاى خَازشهی، زاشی، فازابی ٍ دیگس جطٌَازُ ّا ٍ ه زتبِ اٍل تا سَم ًْایی -3

 با تائید ٍشازت علَم تحقیقات ٍ فٌاٍزی.

 

 بسگصیدگاى هسابقِ ّا ٍ جطٌَازُ ّای بیي الوللی با هعسفی هساجع ذیسبط. -4

 

گسایص یکساى  –داًطجَیاى ّن ٍزٍدی با زضتِ % ّن زضتِ ٍ ّن ٍزٍدی ّای خَد بَدُ ٍ بیي 10داًطجَیاًی کِ جصء  -5

 .اًدگرزاًدُ ٍاحد دزسی دز دٍ تسم گرضتِ 32حداقل  17با هعدل کل حداقل 

 

 بَد.(خَاّد  1ٍ2اهتیاش پژٍّطی )اهتیاش دّی طبق جدٍل ّای  5ٍ کسب حداقل  17داضتي هعدل کل حداقل  -6
 

 

 پسًٍدُ داًطجَیاى فازغ التحصیل بسزسی ًوی گسدد. :1تذکز 

کسب ًواید اش لیست داًطجَیاى استعداد  17چٌاًچِ داًطجَ عضَ دفتس دز ّس ًین سال تحصیلی هعدل کوتس اش  :2تذکز 

 دزخطاى خازج هی گسدد.

بَدُ ٍ دزٍس گرزاًدُ ضدُ دز داًطگاُ صٌعتی ضیساش بسای آًْا هعیاز خَاّد  5داًطجَیاى اًتقال دائن ضاهل بٌد  :3تذکز 

 بَد.
 

 مدارک السم جهت تشکیل پزونده دانشجویان حائشه شزایط

 
قدام بِ تطکیل هی تَاًٌد با ازائِ کازًاهِ ًْایی آشهَى کازضٌاسی با هساجعِ حضَزی ا 1حائصیي ضسایط هٌدزج دز بٌد  -1

 .پسًٍدُ ًوایٌد
 

هعسفی ًاهِ اش دبیس خاًِ الوپیاد یا جطٌَازُ ّا بِ دفتس استعداد ّای دزخطاى ازائِ  4ٍ  3 ،2حائصیي ضسایط هٌدزج دز بٌد  -2

 .ًوایٌد ٍ پس اش بسزسی ٍتائید اقدام بِ تطکیل پسًٍدُ ًوایٌد هی
 

تکویل ًوَدُ ٍ جْت بسزسی بِ استاد  Word بِ کوک ًسم افصاز زا (1)فسم ضوازُ  6 ٍ 5حائصیي ضسایط هٌدزج دز بٌد -3

خَد ازائِ ًوَدُ پس اش بسزسی ٍ اهتیاش دّی اش طسیق داًطکدُ ٍ بِ صَزت غیس حضَزی بِ دفتس استعدادّای دزخطاى  هطاٍز

 ازسال ًوَدُ ٍ دز صَزت تائید اقدام بِ تطکیل پسًٍدُ ًوایٌد.

 



1فسم ضوازُ   

کازضٌاسی هقطع   
 

 اطالعات پایِ
 ًام ٍ ًام خاًَادگی: ضوازُ داًطجَیی: زضتِ:

 ضوازُ هَبایل: آدزس پست الکتسًٍیکی:

 

 
 

 وضعیت معدل:
 

 ًیوسال دٍم

 سال...

 ًیوسال اٍل

 سال...

 ًیوسال دٍم

 سال...

 ًیوسال اٍل

 سال...

 ًیوسال دٍم

 سال...

 ًیوسال اٍل 

 سال...

 هعدل تسم 

..... 

 هعدل تسم 

..... 

 هعدل تسم 

..... 

 هعدل تسم 

..... 

 هعدل تسم 

..... 

 هعدل تسم 

..... 

 هعدل کل .... هعدل کل .... هعدل کل .... هعدل کل .... هعدل کل .... هعدل کل ....

 

 

 وضعیت تحصیلی
 

تا پایاى ًیوسال بدیٌَسیلِ گَاّی هی ضَد آقای/ خاًن ............................... بِ ضوازُ داًطجَیی ........................ 

.... زضتِ .................حائص زتبِ .......... بیي ........ ًفس داًطجَیاى  هعدل کل ...... بابا گرزاًدى ...... ٍاحد ................... 

 هی باضٌد.
 

 

 

 گاُ                                                        هْس اهضاءاهَز آهَشضی ٍ تحصیالت تکویلی داًط

 

 

 

 

 

 

 

 


