
 97 -98براي نیمسال اول سال تحصیلي کارشناسي ارشد آگهي پذيرش بدون آزمون دورة  

 دوره در درخشان استعدادهای آزمون بدون پذیرش نامه آیین» با مطابق آذربایجان مدنی شهید دانشگاه

وزارت علوم، تحقیقات و  05/05/93مورخ  21/ 77948)ابالغیه شماره  «ارشد کارشناسی تحصیلی

 دانشگاه پذیرش سقف افزایش درخصوص) 16/12/96مورخ  299574/2شماره  ری(، اصالحیهفناو

مورخ  2/ 140036درصد ظرفیت روزانه( و اصالحیه شماره  30به  درصد 10ها از 

های برتر دانشجویان(، در تمامی رشته/گرایش  درصد 15 )درخصوص نحوه محاسبه 04/07/95

دارای سهمیه   1397-98د مدنی آذربایجان که در سال تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهی

التحصیالن ممتاز  فارغ و دانشجویان میان از  پذیرش از طریق کنکور سراسری هستند،

کارشناسی پیوسته)در رشته های زیر(، با لحاظ نمودن شرایط مندرج در شیوه نامه پذیرش،  مقطع

 .پذیرد دانشجو می
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



 فيزيولوژی –زيست شناسي گياهي  زيست شناسي گياهي 6

 سلولي و تکويني –زيست شناسي گياهي 

 رياضي کاربردی 7

 آناليز عددی -رياضي کاربردی

 بهينه سازی – رياضي کاربردی
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 ثبت نام و ارسال مدراک :

 مي باشد. 31/3/97: با پست سفارشي حداکثر تا تاريخ مهلت ثبت نام و ارسال مدارک 

کيلومتری جاده تبريز ـ مراغه، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، ادارة  35استان آذربايجان شرقي،  نشاني:

  53714-161ص پ  5375171379پستي کداستعدادهای درخشان  

 توضیحات مهم: 

. “ …………رشته ی  98-97سال تحصيلي  کارشناسي ارشدمربوط به پذيرش بدون آزمون “درج عبارت 
 روی پاکت الزامي است.

 

 داوطلبان گرامي جهت دريافت فرم های ثبت نامي و کسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه مراجعه فرماييد.
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