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آیین نامه پذیرش بدون آزمون  "مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون به استناد به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند پذیرش 

فناوری و مصوبات داخلی انجام مصوب وزارت علوم،تحقیقات و  "استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

 می پذیرد.

 شرایط پذیرش:  

 دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که واجد شرایط زیر می باشند، مجاز به ارائه درخواست پذیرش به دانشگاه هستند:

میانگین جزو سال با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی به لحاظ نیم 6دانشجویان درحال تحصیل که پس از -1

 پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

دانشجویی –برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی -2  

.ت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شودهش مدتحداکثر دردانشجو -3  

باشد. 31/36/1433لغایت  33/11/99تاریخ فراغت از تحصیل در فاصله -4  

پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر است.-5  

ط با آن به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه مان رشته تحصیلی یا رشته های مرتبپذیرش در ه-6

 امکان پذیر است.

نهایی از یک دانشگاه اقدام نماید.هر دانشجو صرفا می تواند نسبت به اخذ پذیرش -7  

 نکات مهم

: دانشگاه در این مرحله صرفاً به بررسی درخواست ها پرداخته و ثبت نام اولیه به منزله پذیرش در دانشگاه نمی باشد.1توجه   

به : هر دانشجو تنها می تواند متقاضی در یک رشته متناسب با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی خود)دو گرایش 2توجه 

 ترتیب اولویت علاقمندی اعلام گردد(باشد.
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: مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی به عهده متقاضی بوده و در صورت عدم صحت،دانشگاه هیچگونه مسئولیتی 3توجه 

 نداشته و مطابق مقررات برخورد خواهد نمود.

می باشد.توجه بفرمایید که زمان مقرر تمدید نخواهد شد. 13/37/1433: حداکثر زمان ثبت نام تا تاریخ 4توجه   

( یا 33/11/99)به شرط فارغ التحصیلی تا تاریخ 94-95 دوم : متقاضی از ورودی های مقطع کارشناسی نیمسال6توجه 

براساس ضوابط پذیرش دانشگاه مربوطه باشد. 95-96نیمسال اول   

 


