
 

تشریح جزئیات و شرایط ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقاطع 

  79مهرماه ورودی کارشناسی ارشد و دکتری 

 کارشناسي مقاطع در آزمون، بدونهای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت آیین نامه براساس اراک دانشگاه

 ،79ورودی مهرماه ، برای سال تحصیلي و خارج دانشگاه اراک التحصیلان داخلان و فارغ و دکتری از میان دانشجوی ارشد

 پذیرد.طبق جزئیات ذکر شده در این فراخوان، دانشجو مي

 شرایط لازم برای مقطع کارشناسی ارشد

  6گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای دورۀ کارشناسي تا پایان ترم 

 ن دانشگاه اراک و مختص دانشجویاورودی خود -دانشجویان برتر رشته % 02قرار داشتن در بین  ،به لحاظ معدل آموزشي

 های سراسری غیر از دانشگاه اراکسایر دانشگاه برتر برای % 02

  ترم 8اتمام دورۀ کارشناسي حداکثر در 

 .دورۀ کارشناسي پیوسته باشد 

 پذیرش در اولین سال تحصیلي پس از فارغ التحصیلي و تنها برای یکبار 

  فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های سراسری مي توانند در این فراخوان شرکت نمایند.تنها 

 دانشگاه اراك 79گرايش هاي كارشناسي ارشد در پذيرش بدون آزمون مهر -رشته

 دانشكده گرايش رشته رديف

 علوم انساني  آموزش زبان انگلیسي 0

 علوم انساني  يدرس یزیربرنامه 0

 علوم انساني  يآموزش یتکنولوژ 3

 علوم انساني اسلاميایران  خیتار تاریخ 4

 علوم انساني  عربي اتیزبان و ادب 5

 علوم انساني  زبان و ادبیات فارسي 6

 علوم انساني  علوم قرآن و حدیث 9

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 

 علوم پایه  يمیوشیب 8

 علوم پایه یعدد زیآنال یکاربرد ياضیر 7

 علوم پایه يمال ياضیر یکاربرد ياضیر 02

 علوم پایه سازیبهینه یکاربرد ياضیر 00

 علوم پایه جبر محض ياضیر 00

 علوم پایه زیآنال محض ياضیر 03

 علوم پایه هندسه )توپولوژی( محض ياضیر 04

 علوم پایه ينیسلولي و تکو شناسي جانوریزیست 05

 علوم پایه کیستماتیبیوس شناسي جانوریزیست 06

 علوم پایه یولوژیزیف جانوری شناسيزیست 09

 علوم پایه یولوژیزیف شناسي گیاهيزیست 08

 علوم پایه شناسيو بوم کیستماتیس شناسي گیاهيزیست 07

 علوم پایه  کیژنت 02

 علوم پایه کیژئو الکتر ژئوفیزیک 00

 علوم پایه هیتجز يمیش يمیش 00

 علوم پایه یکاربرد يمیش يمیش 03

 علوم پایه يآل يمیش يمیش 04

 علوم پایه يمعدن يمیش يمیش 05

 علوم پایه کیزیف يمیش يمیش 06

 علوم پایه پلاسما کیزیف 09

 علوم پایه زریو ل کیاپت کیزیف 08

 علوم پایه هادانیم هیو نظر یادیذرات بن کیزیف 07

 علوم پایه یافیزیک هسته کیزیف 32

 علوم پایه ماده چگال کیزیف کیزیف 30

 علوم پایه  کیزینانو ف 30

 علوم پایه  يمینانوش 33

 يعلوم ورزش يحرکات اصلاحو حرکات  يورزش يشناسبیآس 34
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 ياصلاح

و حرکات  يورزش يشناسبیآس 35

 ياصلاح

 يعلوم ورزش يامدادگر ورزش

 يعلوم ورزش يرشد حرکت يرفتار حرکت 36

 يعلوم ورزش يو کنترل حرکت یریادگی يرفتار حرکت 39

 يعلوم ورزش  يورزش يروانشناس 38

و  يبدن تیفعال یولوژیزیف يورزش یولوژیزیف 37

 يتندرست

 يعلوم ورزش

 يعلوم ورزش یکاربرد يورزش یولوژیزیف يورزش یولوژیزیف 42

 یهادر سازمان یراهبرد تیریمد يورزش تیریمد 40

 يورزش

 يعلوم ورزش

 فني ومهندسي قدرت یهاسیستم برق يمهندس 40

 یهانیقدرت و ماش کیالکترون برق يمهندس 43

 يکیالکتر

 فني ومهندسي

 فني ومهندسي فراورش مریپل يمهندس 44

 فني ومهندسي افزارنرم کامپیوتر يمهندس 45

 فني ومهندسي  کیمکاترون يمهندس 46

 فني ومهندسي ستیو کاتال کینتیترموس مهندسي شیمي 49

 فني ومهندسي یجداساز یندهایفرآ مهندسي شیمي 48

 فني ومهندسي زلزله مهندسي عمران 47

 فني ومهندسي سازه مهندسي عمران 52

 فني ومهندسي کیژئوتکن مهندسي عمران 50

 فني ومهندسي  کیمهندسي مکاترون 50

 فني ومهندسي یکاربرد يطراح مکانیک مهندسي 53

 فني ومهندسي دیتول ساخت مکانیک مهندسي 54

 فني ومهندسي یانرژ تبدیل مکانیک مهندسي 55

 فني ومهندسي يو انتخاب مواد مهندس یيشناسا مواد مهندسي 56
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 فني ومهندسي فلزات دادنشکل مواد مهندسي 59

 يعیو منابع طب یکشاورز وریدام و ط یولوژیزیف دامي علوم 58

 يعیو منابع طب یکشاورز وریو اصلاح دام و ط کیژنت دامي علوم 57

 يعیو منابع طب یکشاورز دام هیتغذ دامي علوم 62

 يعیو منابع طب یکشاورز وریط هیتغذ دامي علوم 60

 يعیو منابع طب یکشاورز یيدارو اهانیگ يباغبان يو مهندس علوم 60

 يعیو منابع طب یکشاورز میوه درختان يباغبان يو مهندس علوم 63

 يعیو منابع طب یکشاورز ينتیز اهانیگ يباغبان يو مهندس علوم 64

 يعیو منابع طب یکشاورز هایسبز يباغبان يو مهندس علوم 65

 يعیو منابع طب یکشاورز نیسرزم شیو آما يابیارز ستیزطیمح يو مهندس علوم 66

 يعیو منابع طب یکشاورز ستیز طیمح یهايآلودگ ستیزطیمح يو مهندس علوم 69

 يعیو منابع طب یکشاورز يو زهکش یاریآب و مهندسي آب علوم 68

 

 شرایط لازم برای مقطع دکتری

  پایان نامهنمرۀ در نظر گرفتن در مقطع کارشناسي ارشد بدون  09در مقطع کارشناسي و حداقل  06معدل حداقل 

 .بیش از دو سال از فارغ التحصیلي نگذشته باشد 

  در مصاحبۀ حضوریپژوهشي -آموزشيامتیاز  62کسب حداقل 

  ژوهشي، ثبت اختراع و یا برگزیدۀ جشنواره های مختلف همانند خوارزمي و ...پ-امتیاز از مقالات علمي 9داشتن حداقل 

  5/08نمرۀ پایان نامه حداقل 

  ترم  5حداکثر مدت تحصیل کارشناسي ارشد 

 .تنها فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های سراسری مي توانند در این فراخوان شرکت نمایند 
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