
 بسمه تعالی

 

 شرایط عضویت در دفتر استعداد های درخشان دانشگاه صنعتی شیراز

 کارشناسی در مقطع 
 

 برگزیدگان آزمون کنکور سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور )رتبه زیر صد برای رشته ریاضی فیزیک( -1
 

 خانه المپیاد یا مراجع ذیربط. ردبی برگزیدگان نشان طال، نقره و برنز المپیادهای دانش آموزی کشور با معرفی -2

 

ابقات سجشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، فارابی و دیگر جشنواره ها و م رتبه اول تا سوم نهایی -3

 با تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

 

 برگزیدگان مسابقه ها و جشنواره های بین المللی با معرفی مراجع ذیربط. -4

 

گرایش یکسان  –دانشجویان هم ورودی با رشته هم رشته و هم ورودی های خود بوده و بین  %01دانشجویانی که جزء  -5

 .اندگذرانده واحد درسی در دو ترم گذشته 23حداقل  01با معدل کل حداقل 

 
 

 پرونده دانشجویان فارغ التحصیل بررسی نمی گردد. :1تذکر 

کسب نماید از لیست دانشجویان استعداد  01چنانچه دانشجو عضو دفتر در هر نیم سال تحصیلی معدل کمتر از  :2تذکر 

 درخشان خارج می گردد.

بوده و دروس گذرانده شده در دانشگاه صنعتی شیراز برای آنها معیار خواهد  5دانشجویان انتقال دائم شامل بند  :3تذکر 

 بود.
 

 مدارک الزم جهت تشکیل پرونده دانشجویان حائزه شرایط

 
قدام به تشکیل می توانند با ارائه کارنامه نهایی آزمون کارشناسی با مراجعه حضوری ا 0حائزین شرایط مندرج در بند  -0

 .پرونده نمایند
 

معرفی نامه از دبیر خانه المپیاد یا جشنواره ها به دفتر استعداد های درخشان ارائه  4و  2 ،3حائزین شرایط مندرج در بند  -3

 .نمایند و پس از بررسی وتائید اقدام به تشکیل پرونده نمایند می
 

 مشاورتکمیل نموده و جهت بررسی به استاد  Word به کمک نرم افزار را (0)فرم شماره  5حائزین شرایط مندرج در بند -2

خود ارائه نموده پس از بررسی و امتیاز دهی از طریق دانشکده و به صورت غیر حضوری به دفتر استعدادهای درخشان ارسال 

 نموده و در صورت تائید اقدام به تشکیل پرونده نمایند.
 

 



0فرم شماره   

کارشناسی مقطع   
 

 اطالعات پایه
 نام و نام خانوادگی: شماره دانشجویی: رشته:

 شماره موبایل: آدرس پست الکترونیکی:

 

 
 

 وضعیت معدل:
 

 نیمسال دوم

 سال...

 نیمسال اول

 سال...

 نیمسال دوم

 سال...

 نیمسال اول

 سال...

 نیمسال دوم

 سال...

 نیمسال اول 

 سال...

 معدل ترم 

..... 

 معدل ترم 

..... 

 معدل ترم 

..... 

 معدل ترم 

..... 

 معدل ترم 

..... 

 معدل ترم 

..... 

 معدل کل .... معدل کل .... معدل کل .... معدل کل .... معدل کل .... معدل کل ....

 

 

 وضعیت تحصیلی
 

ال تا پایان نیمسبدینوسیله گواهی می شود آقای/ خانم ............................... به شماره دانشجویی ........................ 

.... رشته .................حائز رتبه .......... بین ........ نفر دانشجویان  معدل کل ...... بابا گذراندن ...... واحد ................... 

 می باشند.
 

 

 

 گاه                                                        مهر امضاءامور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانش

 

 

 

 

 

 

 

 


