معاونت آموزشي

تاريخ
شماره

اصفهان  -كدپستي  65148تلفن  99311933 :دورنويس 99311931 :

پيوست

1931/11/1
933/31/11221

معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاههاي  :اصفهان -تبريز -تهران  -عالمه طباطبايي  -شهيد بهشتي
 الزهرا -تربيت مدرس -فردوسي مشهد -صنعتي شريف -صنعتي امير كبير -صنعتي خواجه نصيرالدينطوسي -صنعتي شاهرود -صنعتي شيراز -علم و صنعت ايران -اروميه -خوارزمي -رازي كرمانشاه -زنجان-
شهيد باهنر كرمان -شهيد چمران اهواز -كاشان -گيالن -يزد -مازندران -علوم پايه زنجان -بوعلي سينا -
علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان -خليج فارس -هرمزگان -ولي عصر رفسنجان -ياسوج -سيستان و
بلوچستان -كاشان -تبريز -بيرجند -صنعتي بابل -ايالم  -بجنورد -بين المللي امام خميني  -حكيم سبزواري-
كردستان -قم  -شهركرد -زابل -لرستان -شهيد مدني -دريانوردي وعلوم دريايي چابهار -علوم كشاورزي و
منابع طبيعي ساري -كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان -علوم وفنون دريايي خرمشهر

بر اساس دستورالعمل اجرايي ييي ن ما يذ ري يرو بيزمو ي يوو
استعزاد درخشاو سا او سنجش ي و و كشور
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اقدام نمايند.
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حسين خادمي موغاري
معاون آموزشي دانشگاه
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ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه:
اراك -اروﻣﯿﻪ -اﺻـﻔﻬﺎن -اﻟﺰﻫﺮاء )س( -اﯾﻼم -ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪ -ﺑﺠﻨﻮرد -ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳـﯿﻨﺎ -ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
)ره( -ﺗﺒﺮﯾﺰ -ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس -ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن -ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺒﺰوار -ﺗﻬﺮان -رازي -زاﺑﻞ زﻧﺠﺎن-
ﺳﻤﻨﺎن -ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن -ﺷﻬﺮﮐﺮد -ﺷﺎﻫﺪ -ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮﮐﺮﻣﺎن -ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ -ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز-
ﺷﯿﺮاز -ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ -ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان -ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ -ﻗﻢ -ﮐﺎﺷﺎن -ﮐﺮدﺳﺘﺎن -ﮔﯿﻼن ﻟﺮﺳﺘﺎن-
ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ -ﻣﺮاﻏﻪ -ﻣﺎزﻧﺪران -ﻣﻼﯾﺮ -ﻫﻨﺮ -ﻫﻨﺮاﺻﻔﻬﺎن -ﯾﺎﺳﻮج -ﯾﺰد
ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ اﺳـﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮ ش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن در دورهي
ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ  -ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ )ﺑﺸﻤﺎره  21/77948ﻣﻮرخ  ،(93/05/05در ﻧ ﻈﺮ دارد در ﺳﺎﻟﺘﺤﺼـﯿﻠﯽ  1399-1400در
رﺷـﺘﻪ ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷـﺪه از ﻣﯿﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ،اﻗـﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ ش ﺑﺪون آزﻣﻮن ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ
دﺳـﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿـﺪ ﻃﺒﻖ اﻃﻼـﻋﯿﻪ ﻣﻨـﺪرج در وب ﺳـﺎﯾﺖ داﻧﺸـﮕﺎه  ،www,Tabriziau.ac.irﺑﺨﺶ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮرآﻣﻮزﺷــﯽ و
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

ﺑﺎ آرزوي ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﺪ زاده
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

9911

بر اس ا د تساالعما اجر ايرايي يام ذي ش يرو بآزم ذعم اساالاآات
تمخش م س ذ م سنجش ذع و كشعم

ضرروت دارد واجدين شرايط حداکثر تا تاريخ  98/21/3نسبت به ثبت نام از طريق
سامانه گلستان اقدام نمايند.
پذيرش قطعي داوطلبين پس از اتمام مهلت ثبت نام بررسي خواهد شد و در اسرع
وقت از طريق وب سايت دانشگاه صنعتي اصفهان – اداره تحصيالت تكميلي اعالم
خواهد شد.
http://tahsilat-takmili.iut.ac.ir/
www.iut.ac.ir

graduate_ghojavand@of.iut.ac.ir
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گرايش
ذهنآسي ذعات
شن س يي زا لخ ب ذعات
خعمتگي
يعشك مي
اسلخراج فلزات
باعذعات
ميخلي گري
ذهنآسي ذاآم
فرازمي ذعات ذاآ ي
ذك اك سنگ
اسلخراج ذاآم
اكلش ف ذاآم
اكلش ف فت
ذهنآسي صن يع
بهاني س ي
جسلاك ز جاره ت ذام
ساسلم ه ي كالم
ذهنآسي شاجي
يآاس ي
شآيآه ا لق ل
طراحي فراينآ
ذهنآسي شلاجر
ذخ م هاآمزكربعمي (ذهنآسي فت)
باعتكنع عژي
ذهنآسي ذك اك
تبآير ا رژي
س خت ز تع اآ
طراحي ك مبرتي
ذهنآسي عجرام
س ه

ذآيريت ذن بع ّب
ب زس ه ه ي هاآمز اكي
ذحاط يست
ژ عتكناك
ماه ز ترابري
ذهنآسي برق ز ك ذپاعتر
ا كلرز اك
قآمت – ساسلم
قآمت -ذ شام
ذخ برات ساسلم
ذخ برات ذاآام ز ذعج
شبكي ه ي ذخ براتي
كنلرل
هعو ذصنععي
رم افزام
ذاج مي ساسلم ك ذپاعتر
ذهنآسي شزشكي -باعا كلريك
مي ضي
ذ م اقلص تي زايلج عي
مي ضي ك مبرتي
مي ضي ذحض
فازيك
ذ ته چگ ل
فازيك هسلي اي
ذمات بنا تي
شاجي
شاجي ي
شاجي تجزيي
شاجي فازيك
شاجي ذاآ ي
ع شاجي
شاجي ك مبرتي

ذهنآسي حجر ز قر
حجر ز قر
بم
بم
ذهنآسي س يي
اا ف
فن زمي
شاجي س يي ز م گ
ذهنآسي كش زم ي
با مي ز هكشي
س ه ه ي بي
ذن بع ب
تمخل م ذاعه
گا ه م ينلي
تع اآ ذحصعالت گلخ ي اي
باعتكنع عژي كش زم ي
تعساي مزسل يي
شاجي زح صلخازي خ ك
باع عژي زباعتكنع عژي
فازيك زحف ظت خ ك
ذن بع خ ك ز ام ي بي
ژ لاك بي ژاتي
گرزتكنع عژي
تغآيي تام
فازيع عژي تام
اصالح ژات تام
صن يع غ ايي
فن زمي ذعات غ ايي
يست فن زمي ذعات غ ايي
حشره شن سي
باج مي شن سي
طراحي زس خت

فن زمي شس ا برتاشت
ذهنآسي ذن بع طبااي
ذآيريت ذرتع
تنعع يسلي
ام ي بي ز ذ يش سر ذام
عتگي ذحاط يست
تكثار زشرزمو بزي م
بعم شن سي بزي م
گا ه م تامزيي زصنالي
علعم زذهنآسي بخاز -حف ظت ب زخ ك
ذآيريت ز كنلرل با ب م

A4
ﺷﻤﺎﺭﻩ :
٩٨٣/١٠/١٦٠٤٩
ﺗﺎﺭﯾﺦ ١٣٩٨/١١/١٢ :
ﭘﯿﻮﺳﺖ  :ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ:
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ – ﺗﺒﺮﯾﺰ  -ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ – ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ – ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ – ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪﺭﺱ –
ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ – ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ – ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺍﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ – ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ –
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ – ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﺮﺍﺯ – ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ – ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ – – ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ –
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ

ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﯽ –ﺭﺍﺯﯼ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ – ﺯﻧﺠﺎﻥ – ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮﮐﺮﻣﺎﻥ – ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺍﻫﻮﺍﺯ – ﮐﺎﺷﺎﻥ –
ﮔﯿﻼﻥ – ﯾﺰﺩ – ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ – ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﯾﻪ ﺯﻧﺠﺎﻥ – ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ – ﻋﻠﻮﻡ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﮔﺮﮔﺎﻥ– ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ -ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ –ﻭﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ)ﻋﺞ(– ﯾﺎﺳﻮﺝ – ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ –
ﮐﺎﺷﺎﻥ – ﻫﻨﺮ ﺷﯿﺮﺍﺯ – ﻫﻨﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ – ﻫﻨﺮ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ –ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ-ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﺑﻞ – ﺍﯾﻼﻡ –
ﺑﺠﻨﻮﺭﺩ – ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﺭﻩ( – ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭﯼ  -ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ – ﻗﻢ – ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ –
ﺯﺍﺑﻞ-ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ – ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ – ﺩﺭﯾﺎﻧﻮﺭﺩﯼ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ – ﻋﻠﻮﻡ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺭﯼ – ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﺍﻣﯿﻦ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ – ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻋﻠﻮﻡ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ -ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ١٣٩٩-١٤٠٠ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ) ٩٥-٩٦ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ  (٩٩/٦/٣١ﻭ
ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ) ٩٤-٩٥ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺮﺍﯾﻂ( ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ  ٩٨/١١/١٣ﺍﻟﯽ
 ٩٨/١٢/٥ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  ، shirazu.ac.irﻗﺴﻤﺖ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ
ﺍﺳﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪﻩ ﺷﻮﺩ.

ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ٧١٩٤٦٨٤٣٣٤ :
ﺗﻠﻔﻦ ٠٧١ -٣٦١٣٤٧٥١ :
ﺩﻭﺭﻧﮕﺎﺭ٠٧١-٣٦١٣١١٣٦ :

www.shirazu.ac.ir

ﺷﯿﺮﺍﺯ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺟﺎﻡ ﺟﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ،ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺭﺷﯽ

۱۳۹۸/۱۰/۳۰
/۳۹۲۰ﺹ۹۸/
ﺩﺍﺭﺩ

ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ،ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ"ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ" ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۲۱/۷۷۹۴۸ﻭ ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۲/۲۹۹۵۷۴ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ  ،ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ
ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﺀ  ۱۵ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻫﻢ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻭ ﻫﻢ ﺭﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺩﺭ
ﮐﻠﯿﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ .ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺯﻣﺎﻥ ،ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻨﺎﺏ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ.
ﻣﺘﻤﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻮﺭﺕ
ﭘﺬﯾﺮﺩ.
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺁﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻤﺎﻝ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

فراخوان پذيرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
(سال تحصیلی)1399-1400

دانشگاه مراغه بر اساس آییننامه"پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد" ابالغیه شماره
 21/77948و اصالحیه شماره  2/299574وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و شیوه نامه اجرایی مصوب هیئت رئیسه و امور استعدادهاي
درخشان دانشگاه ،براي سال تحصیلی  1399-1400از بین دانشجویان کارشناسی که جزء  15درصد برتر میانگین معدل دانشجویان هم ورودي
و هم رشته خود می باشند ،در کلیه رشته هایی که از طریق آزمون سراسري پذیرش دانشجو دارد ،به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل
مقررات مربوطه ،دانشجو میپذیرد.
دانشجویان پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط و تکمیل مدارک ،اسکن مدارک را به همراه نامه درخواست رشته و گرایش به ایمیل
 btalent@maragheh.ac.irارسال نمایند.

شرایط الزم برای ارائه درخواست:
-1

-2

-3
-4

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودي نیمسال اول و دوم سال تحصیلی  1395-96که تا پایان شش نیمسال  ،با
گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسی خود ،به لحاظ میانگین معدل کل ،جزء  15درصد برتر دانشجویان هم رشته و
هم ورودي خود باشند.
تبصره  :1دانش آموختگان ورودي بهمن  94به شرط دانش آموختگی در  8نیمسال می توانند درخواست خود را ارائه
نمایند.
تبصره  :2چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته اي ،با  15درصد برتر دانشجویان حائز شرایط ،تکمیل نشود ،تقاضاي
دانشجویان با میانگین معدل کل ده درصد برتر بعدي ،در پایان شش نیمسال ( 25درصد برتر) ،در صورت دارا بودن سایر
شرایط بررسی می شود.
متقاضی باید حداکثر تا  1399/6/31و طی  8نیمسال دانش آموخته شود.
تبصره  : 1در خواست متقاضیان ورودي  1396که در  6نیمسال تحصیلی دانش آموخته می شوند و به لحاظ میانگین
معدل کل در مقایسه با میانگین کل  8نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودي خود جزء  15درصد برتر باشند ،به
صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون ،قابل بررسی است .ضروري است داوطلبان مشمول این تبصره ،در فراخوان
ثبت نام نمایند.
تبصره  :2تقاضاي برگزیدگان علمی در رشته هایی که برنامه درسی آنها طبق مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي در دوره
کارشناسی پیوسته 9 ،نیمسال تحصیلی مصوب شده باشد ،قابل بررسی است.
تبصره  :3درخواست دانشجویانی که طول مدت تحصیل آنها به دالیلی خارج از اختیار خود ( مانند بیماري ،ماموریت
والدین و همسر ،زایمان و موارد مشابه) حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از حد مجاز مذکور در آئین نامه به طول انجامد،
پس از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه ،درصورت دارا بودن سایر شرایط قابل بررسی است.
تنها دانشجویان کارشناسی پیوسته می توانند براي پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند ،لذا دانشجویان کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته  ،مجاز به شرکت در فراخوان نمی باشند.
جهت اطالع از نحوه محاسبه  15درصد و  25درصد برتر به وبگاه دانشگاه مراغه به آدرس  www.maragheh.ac.irدر
قسمت امور استعدادهاي درخشان مراجعه فرمایید.
تعیین اولویت ها( انتخاب رشته /گرایش) :

متقاضیان می توانند حداکثر دو رشته  /گرایش را به ترتیب اولویت خود انتخاب (طبق کد رشته هاي دفترچه آزمون ارشد 98سازمان
سنجش) و در قالب نامه به ایمیل مذکور ارسال نمایند.

1

تبصره  :1درخواست متقاضی صرفا در اولویت هایی بررسی می شود که نام رشته و گرایش آنها در ایمیل ،قید گردیده باشد .لذا
ضروري است داوطلب در انتخاب رشته  /گرایش ها و اولویت آنها دقت نماید.
تبصره  :2احتمال تغییر و یا حذف رشته هاي مشمول پذیرش ،وجود دارد .در صورت حذف احتمالی رشته  /گرایش ،حقی براي
متقاضی ایجاد نمی شود.
تذکرات مهم
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت نقص مدارک یا عدم پذیرش ،به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
در صورتی که متقاضی اطالعاتی خالف واقع را ارسال نماید و یا مدارک اسکن شده خوانا نباشد ،درخواست وي بررسی نخواهد شد.
دانشجو موظف است در صورت داشتن شرایط الزم نسبت به تکمیل دقیق فرم مطابق با مدارک بارگذاري شده اقدام نماید .در صورت
عدم رعایت موارد فوق ،مسئولیت هر گونه اشکالی بر عهده دانشجو بوده و حق اعتراضی ندارد.
تغییر رشته و یا محل تحصیل افراد پذیرفته بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی
کارشناسی ارشد مجاز نیست.
پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تایید وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوري(سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود.
اصل مدارک پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان اخذ خواهد گردید.
هنگام ارسال مدارک حتما شماره تلفن تماس ثابت و همراه ذکر گردد.

 مدارک الزم جهت ارسال به ایمیلbtalent@maragheh.ac.ir :
 -1اسکن عکس
 -2اسکن کارت ملی و صفحه اول شاسنامه
 -3اسکن ریز نمرات تا پایان نیمسال ششم
 -4اسکن فرم گواهی رتبه (تا پایان نیمسال شش) تایید شده توسط ادره آموزش دانشگاه محل تحصیل
تبصره  :گواهی رتبه سایر دانشگاه ها باید در سربرگ دانشگاه محل تحصیل کارشناسی و پسس از اماساو و مهسر دانشسگاه محسل تحصسیل،
اسکن و ارسال شود.
 -5اسکن فیش واریزي به مبلغ شصت هزار تومان به حساب دانشگاه مراغه (نزد بانک تجارت به شماره  546099024بنام شهریه)
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۹۸/۵/۱۸۶۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۹-۱۴۰۰

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ)ﺱ( ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺟﻬﺖ
ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۱۱/۳۰۱۰۴۱ﻣﻮﺭﺥ
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ﻭ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۱/۶۷۲۷۲ﻣﻮﺭﺥ  ۹۳/۴/۱۸ﻭ
ﺍﺻﻼﺣﯿﻪ۲۱/۲۳۷۲۰۰ﻣﻮﺭﺥ  ، ۹۳/۱۲/۱۶ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻭ ﺍﺭﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻡﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ
ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ۹۸/۱۲/۲۰ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎﻝ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ)ﺱ( ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
https://edu.alzahra.ac.ir/page-Talent/fa/18/form/pId13132
ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ.

