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فوری
بخشنامه به معاونين محترم آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

موضوع: درج مشخصات دانش آموختگان رتبه اول دوره كارشناسي آن موسسه در پورتال مربوط براي 
اعمال امتیاز ذیربط در آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال ١٤٠٠

با سالم و احترام
    خواهشمنداست مقرر نمایید براي ارسال مشخصات دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسی 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت متبوع جهت استفاده از امتیاز رتبه اولی در آزمون ورودي 
دورههاي کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ١٤٠٠ با توجه به مفاد بندهاي زیر پیشبینیهاي الزم به 
منظور جمعآوري فرمهاي تاییدیه رتبه اول دانشجویان خود را به عمل آورده تا در زمان مقرر نسبت 

به وارد نمودن اطالعات این  افراد در پورتال رتبه اول این سازمان اقدام گردد.
      ١- بر اساس مفاد آییننامه پذیرش با آزمون استعدادهاي درخشان در دورههاي کارشناسی(پیوسته 
و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد به شماره ٢١/٧٧٨٩٧ مورخ ٩٣/٥/٥ شوراي هدایت استعدادهاي 
درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که به تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز ابالغ 
شده، الزم است وضعیت علمی دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی آن موسسه آموزش عالی، پس 
از دریافت فرم از متقاضی، مشخص تا در زمان مقرر در پورتال این سازمان درج گردد. در غیراینصورت 

براي هیچ متقاضی خارج از پورتال این سازمان امتیاز رتبه اول منظور نخواهد شد.
     ٢-درصورت وجود ابهام و یا هرگونه پرسشی در رابطه با مفاد آیین نامه مذکور، مقرر نمایید با 
حوزه معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مكاتبات الزم صورت گرفته، تا به هنگام 
تكمیل اطالعات در پورتال این سازمان مشكلی ایجاد نشود. به عبارت دیگر وضعیت اعمال امتیاز رتبه 
اولی همه متقاضیان واجد شرایط که متقاضی استفاده از این امتیاز در این آزمون میباشند، مشخص 

و ابهامی در این رابطه براي هیچ یك از آنها وجود نداشته باشد.
    ٣- خالصهاي از شرایط و ضوابط مربوط به آیین نامه فوق الذکر در بند  «و» صفحه ١٥ دفترچه 
راهنماي انتخاب رشتههاي تحصیلی (شماره ٢) این آزمون درج شده است. ضمناً دفترچه مذکور بر 

روي درگاه این سازمان قراردارد.
    ٤-در صفحه ٥١٣ دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصیلی (شماره ٢) این سازمان فرم تایید 
رتبه اول درج شده است که الزم است قسمت «الف» آن توسط متقاضیانی که مجاز به انتخاب رشته 
در این آزمون شده اند، به طور کامل تكمیل و تحویل واحد آموزش محل فارغالتحصیلی خود نمایند و 
سپس قسمت «ب» توسط اداره آموزش تكمیل و پس از تایید جناب عالی/سرکار، این فرمها جمع 
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آوري تا در زمان مقرر (از ١٤٠٠/٦/٢٠ تا ١٤٠٠/٦/٢٩)، اطالعات آنها در پورتال درج شود. ضمناً مقرر 
نمایید فرمهاي موصوف در پرونده دانشجویان بایگانی گردد.

    ٥- دستورالعمل نحوه تكمیل پورتال درخصوص درج مشخصات فارغالتحصیالن رتبه اول دوره 
کارشناسی آن موسسه آموزش عالی متعاقباً ارسال خواهد شد.

     در پایان موجب امتنان خواهد بود که در این خصوص تاکیدات الزم براي دقت در تكمیل اطالعات 
خواسته شده به عمل آید. بدیهی است عواقب ناشی از ارائه اطالعات ناصحیح به عهده آن موسسه 

آموزش عالی میباشد و مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.


