
  

 

 

 

 
 

 پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد ياجرائنامه وهيش 

 

 مقدمه:

ان ممتاز در مقطع يدانشجو و يدگان علميل برگزيل ادامه تحصيدرخشان و به منظور تسه يت استعدادهايهدا وت يحما يهااستيس يدر اجرا

)شاماره  ارشد يكارشناس يدرخشان در دوره تحصيل يبدون آزمون استعدادهاپذيرش نامه نيآئبر اساا   لينامه ذوهيش ،يکارشناس

 شده است.ن يتدو  (24/5/1394مورخ  96474/21و اصالحيه شماره  05/05/1393 ، مورخ77948/21

 

 رود:ينامه به كار موهين شير در ايز يهات اختصار، واژهيبه منظور رعا: 1ماده

 يوروزارت علوم، تحقيقات و فناوزارت: 

  يدرخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناور يهدايت استعدادها يشورا هدايت: يشورا

 .شاهرود صنعتي دانشگاهدانشگاه: 

 .سازمان سنجش آموزش کشورسازمان سنجش: 

 يمتقاض يفعل يليدوره تحصتر: نييپا يليتحصدوره 

 .يمتقاض يبعد يليدوره تحصتر: باال يليتحصدوره 

معاونات آن  ياعضااکه  پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع کارشناسي ارشد ينامه اجرائوهيش يکارشناس يشورا :ياجرائ يشورا

و  يآموزشا ا معااونياس يرئاو درخشاان  ير دفتار اساتعدادهايمادر کل آموزش، ي، مديليالت تکمير تحصيمد، يليالت تکميو تحص يآموزش

 باشند.يم دانشکده مربوطه يپژوهش

در سازمان سنجش آموزش کشاور  يليتحص يهاانتخاب رشته يل مندرج در دفترچه راهنمايمحل تحص يک از کدهايهر  ل:يصكد محل تح

 .سال ورود دانشجو به دانشگاه

 يهااانتخااب رشاته يل مندرج در دفترچه راهنماايتحص يهاک از کد محليان ثبت نام شده در هر يمنظور دانشجو :يهم ورود -هم رشته

 باشد.يسازمان سنجش م يسراسر يهامونآز يليتحص

 

 :انيمتقاض شرايط عمومي: 2ماده 

  صالحيت عمومي به تشخيص هيأت مرکزي گزينش دانشجو.دارا بودن 

 .نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد 
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 :انيه متقاضيط اوليشرا: 3ماده 

 .شودآموخته دانش دوره كارشناسي پيوستهدر  يليتحصنيمسال  هشتحداکثر در مدت  -1

شده ياک سازي معادلواحد  14به ازاي هر  ،سازي شده در کارنامه خود باشندي که داراي درو  معادلانيمتقاضبه سنوات تحصيل  -1 تبصره

شاده در ساازي معاادلواحاد  14حاداقل  يه داراک ين داوطلبيشود. بنابرايل( اضافه مي)براي محاسبه حداکثر سنوات تحص يليتحصنيمسال 

 آموخته شده باشد. مسال دانشيحداکثر در مدت هفت ن يستيبا التيسهتن يارائه تقاضا جهت استفاده از ا يکارنامه خود است برا

 باشد. تا پايان ترم هفتم  15حداقل  کل معدل يدارا -2

  .اشدشده ب آموختهدانش شهريور سال پذيرش 31 تاريخحداکثر تا  -3

 خواهد شد. يبررس يدولت يهادانشگاهشبانه (و  روزانهمجموع )پيوسته  يکارشناسدوره  آموختگانان و دانشيدانشجودرخواست فقط  -4

ارشد مورد تقاضا بوده و ياا رشاته  ينامه فقط براي متقاضياني که دوره کارشناسي آنها هم رشته با دوره کارشناسوهيامکان استفاده از اين ش -5

خواهاد  ياجرائا يشوراپوشاني با )تشخيص همپذير است پوشاني داشته باشد امکانبا رشته مورد نظر هم %80ارشناسي ايشان حداقل دوره ک

 (.بود

  :انيمتقاض يط اختصاصيشرا: 4ماده 

 است: يان الزاميمتقاض ير برايط زياز شرا يکيدارا بودن حداقل 

 كلل بايندر اول برتار  %10کل، جازو لحاظ ميانگين ( به يواحد درس 115حداقل ن )با گذراند يليمسال تحصين هفتپس از گذراندن  -1

  خود باشد. ثبت نام شده هم ورودي - رشتهدانشجويان هم 

 الت بادون آزماون باا يدرخواسات اساتفاده از تساه ،شاونديرش مايپاذ يليتحصامسال دوم هر سال يکه در ن انييمتقاضدر مورد   -2تبصره 

 خواهد شد. يبعد بررسمهر سال  يهايورود

ده يسانج هياشاته اولدر ر يباه دوره کارشناسا،  بر اسا  سال ورود انددادهر رشته ييتغ يدر دوره کارشناسکه اني يت متقاضيوضع -3تبصره 

 شود.يم

 شود.يه مديسنجز بر اسا  سال ورود به دانشگاه مبدا يو مهمان دائم ن يان مهمان مبنا، انتقاليدانشجوت سنوات يوضع -4تبصره 

 يو ورود رشاتهان هام ين دانشاجوين کل در بايانگياند و به لحاظ مآموخته شدهدانش يليمسال تحصين 6که در طول  يانيمتقاض -5تبصره 

 رفته خواهند شد. يرش بدون آزمون در دوره باالتر پذيت پذيل به صورت مازاد بر ظرفيدانشگاه محل تحص يبرتر باشند، با معرف %10جزو  خود

کاه اد(، يرخانه المپيدب قياز طر يمعرف در صورتالمپيادهاي علمي دانشجويي ) مرحله نهايي پانزدهماول تا  يهارتبهو مدارک  خواستدر -2

 يز بررسايان ،دنباشآموخته شده ره( دانشيو غ يمورد تقاضا )با احتساب تمام درو  شامل پروژه، کارآموز سال شهريورماهان يپاحداکثر تا 

 خواهد شد.

 115)با گذراندن حداقل  يليمسال تحصين هفت، که پس از گذراندن شاهرود صنعتي دانشگاهصرفاً  وستهيپ يان دوره کارشناسيدانشجو -3

خاود باوده و حاداکثر در مادت هشات  يهام ورود - رشاتهان هم يبرتر دانشجو درصد ستيب بين ده تان کل يانگي( به لحاظ ميواحد درس

مي توانند در اين فراخوان شرکت نمايند. بديهي است پذيرش نهايي اين دانشاجويان مناوب باه عادم نيز ه شوند آموختدانش يليمسال تحصين

 .خواهد بود 4ماده  1درصد برتر بند  10تکميل ظرفيت توسط 
 

 

حاداکثر دو  ماان(ي، زاا همسارين يت والدي، ماموريماريار خود )مانند بيخارج از اخت يليل دانشجو به داليچنانچه طول مدت تحص -6تبصره 

 محل تحصايل سون موارد خاص دانشگاهيد کمييتامدارک و  يبررسپس از  ،نامه شودوهيشن ياز مدت مجاز مذکور در ا ترشيب يليمسال تحصين

 الت مربوب شود.يتسهنامه وهياستفاده از ش يمتقاض ،طير شرايت سايتواند با رعايم

 يمسال ورودينتر بر اسا  نييپا يليتحص يهاک از دورهيط در هر يحائز شرا يودهم ور -شته ان هم ريمحاسبه ده درصد دانشجو -7تبصره 

هام  -ان هام رشاته يمسال ورود و محاسبه ده درصد دانشاجويدر نروزانه و نوبت دوم )شبانه(  يهادورهان ثبت نام شده در يدانشجومجموع و 

ل دفترچاه يمحال تحصا يک از کادهايامندرج در هر دوره روزانه  تيظرفتر بر اسا  باال يليتحص يهاک از دورهيط در هر يحائز شرا يورود

 شود.يمانجام  يمسال وروديسازمان سنجش در هر ن
 

نباشاند، گارد شاده آن عادد باا  يحيا باالتر عدد صحيتر نييپا يليتحص يهاک از دورهيرصد محاسبه شده در هر که د يدر صورت -8تبصره 

 ل خواهد بود.مالک عم يب اضافيتقر
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ل دوره يکاد محال تحصادر هار  در دوره روزاناه رش دانشجويت پذيظرفدرصد  ده معادل نامه،وهيشن يرش افراد مشمول ايت پذيظرف: 5ماده 

گارايش -براساا  رشاته ( اسات کاهسازمان سانجش آماوزش کشاور يليتحص يهاانتخاب رشته ي)مندرج در دفترچه راهنماباالتر  يليتحص

صانعتي نشگاه ط دايبه داوطلبان حائز شرا يئشوراي اجراطبق نظر مورد پذيرش در دوره ارشد،  گرايش -وره کارشناسي و رشتهمتقاضي در د

 شود. يها اختصاص داده مر دانشگاهيسا انيو دانشجو شاهرود

 

  از ايان تساهيالت يآماوختگاز داناش له بعادتوانند براي سال و دوره تحصيلي بالفاصاصرفاً مي التين تسهياستفاده از ا يمتقاضافراد : 6ماده 

 و فارغ التحصيالن کارشناسي سال هاي قبل و کارشناسي ناپيوسته مجاز به شرکت در فراخوان نيستند. شوند مندبهره

 

ه مقاررات و ياباوده و تاابع کل( يليه تحصيگان )بدون پرداخت شهريبه صورت رانامه وهين شيق اياز طر ييگان نهارفته شديل پذيتحص: 7ماده 

 باشد. يارشد دانشگاه ميل در دوره کارشناسيتحص يهانامهنييآ

 

، از اداماه ليو شاروع باه تحصاثبات ناام پاس از  که يدر صورت ،اين دانشگاه پذيرفته شوند الت درين تسهيادانشجوياني که از طريق : 8ماده 

ان يدانشاجو يمصوب برا يهابر اسا  تعرفه يليال اول همان سال تحصدر نيمسملزم به پرداخت هزينه آموزش رايگان  دهند، نصرافل ايتحص

 آن سال خواهند بود. يورود

 

 ست.ير نيپذنامه امکانوهين شيق ايرفته شده از طريل افراد پذير رشته و محل تحصييتغ :9ماده 

 

کاربردي و پرديس هاي بين الملل )خاودگردان( مجااز -يغير انتفاعي، علم-د اسالمي، غير دولتيادانشگاه پيام نور، آزدانش آموختگان : 10ماده 

 به استفاده از اين آيين نامه براي پذيرش استعداد درخشان نيستند.

 

ر يدانشگاه است و در شرح و تفسا يليالت تکميو تحص ينامه بر عهده معاونت آموزشوهين شيا يت حسن اجرا و نظارت بر اجرايمسئول :11ماده

 ورد استناد خواهد بود. مفاد، نظر آن معاونت م

 يد و بارايب رسايدانشاگاه باه تصاو يشورا 11/1394 /11 مورخ تبصره در جلسه  8ماده و 12ک مقدمه، ينامه مشتمل بر وهين شيا: 12ماده 

 جرا است.الا الزم 95 – 96 يليرش دانشجو از سال تحصيپذ
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