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ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ”ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي
درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ” ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره /۳۰۰۴۳۰و ﻣﻮرخ  ۰۶/۱۱/۱۳۹۸وزارت ﻋﻠﻮم ،
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ”ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن در دوره
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي” ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۲۱/۶۷۲۷۲ﻣﻮرخ  ,۱۳۹۳/۴/۱۸اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  ۲/۲۳۷۲۰۰ﻣﻮرخ
 ۱۳۹۳/۱۲/۱۶و ﺷﻤﺎره  ۲/۲۱/۳۴۳۶۰ﻣﻮرخ  ۱۳۹۵/۲/۲۵و اﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷﻤﺎره  ۲/۲۹۹۵۷۴ﻣﻮرخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ۱۳۹۹-۱۴۰۰در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮي
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  www.kashanu.ac.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ
ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ آن داﻧﺸﮕﺎه /ﻣﻮﺳﺴﻪ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

دﻛﺘﺮ ﻗﻨﺒﺮﻋﻠﻲ ﺷﻴﺦ زاده
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
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بسمه تعالی
فزاخوان پذیزش بذون آسمون استعذاد های درخشان در مقطع دکتزی
تخصصی () Ph.Dدانشگاه هنز اصفهان سال 99-0011
زاًطگاُ ٌّط اصفْاى هطاتق آییي ًاهِ ضواضُ  21/67272هَضخ  93/4/18هصَب جلسِ ضَضای ّسایت استؼساز زضذطاى هَضخ
 ٍ 93 /3/27اصالحیِ ضواضُ  21/237200هَضخ  ، 93/12/16زض ًظط زاضز ًسثت تِ پصیطش تسٍى آظهَى زض هقطغ زکتطی اظ هیاى
زاًص آهَذتگاى (ٍ یا زاًطجَیاى زٍضُ کاضضٌاسی اضضسی کِ تاپایاى ضْطیَض هاُ سال  99زاًص آهَذتِ ذَاٌّس ضس) ٍاجس ضطایط
شیل اقسام ًوایس .زاضتي ضطایط چْاضگاًِ ظیط تطای زػَت تِ هصاحثِ العاهی است.
ضزایط السم:
 -1زاضتي هیاًگیي کل  ٍ16تاالتط زض هقطغ کاضضٌاسی ٍ هیاًگیي کل  ٍ 17تاالتط ،تسٍى احتساب پایاى ًاهِ ،زض هقطغ
کاضضٌاسی اضضس (ٍ یا هؼسل ّوتطاظ آى)
 -2تیص اظ  2سال اظ تاضید فاضؽ التحصیلی ًگصضتِ تاضس.
 -3کسة حساقل  7اهتیاظ اظ ضزیف  1ترص اهتیاظات پژٍّطی هطاتق جسٍل ضواضُ 1
 -4کسة حساقل  60اهتیاظ اظ فؼالیت ّای آهَظضی ،پژٍّطی ٍ هصاحثِ هطاتق جسٍل اضظضیاتی اضایِ ضسُ اظ سَی ٍظاضت
هتثَع زض ظهاى هصاحثِ (هطاتق فطم ّای اهتیاظ زّی ضواضُ  )3پیَست

تبصزه :دانطگاه هنز اصفهاى صزفاً اس هیاى دانطجویاى و دانص آهوختگاى واجذ ضزایط دانطگاه های
دولتی پذیزش هی نوایذ.
جسٍل ضواضُ 1
ًَع فؼالیت
 1-1هقاالت ػلوی پژٍّطی هطتثط تا پایاى ًاهِ
 2-1گَاّی ثثت اذتطاع
 3-1تطگعیسگی زض جطٌَاضُ ّای ػلوی هؼتثط تیي
الوللی ذَاضظهی ،فاضاتی ،ضاظی ٍ اتي سیٌا

اهتیاظ
هَضز ًیاظ
7

ًحَُ اضظیاتی




ّط هقالِ تا  7اهتیاظ
گَاّی ثثت اذتطاع تیي الوللی تا 7
ٍ زاذلی تا  5اهتیاظ
تطگعیسگی زاذلی تا  ٍ 3ذاضجی تا 7
اهتیاظ

جذول رضته ها
هعواری
ضهزساسی

پژوهص هنز
باستاى

ضناسی(در

هزهت و احیا بناها و بافتهای تاریخی
سه هزهت اضیا فزهنگی و تاریخی

گزایص)
هذارک السم:


فطم تکویل ضسُ زضذَاست (فطم ضواضُ  1پیَست)



فطم تاییس هؼسل کاضضٌاسی اضضس (فطم ضواضُ  2پیَست)



تصَیط گَاّی پصیطش یا چاج هقالِ ػلوی – پژٍّطی هسترطج اظ پایاى ًاهِ ،گَاّی ثثت اذتطاع اظ هطاجغ شیصالح یا
گَاّی جطٌَاضُ ّای اػالم ضسُ زض جسٍل 1



تصَیط هسضک کاضضٌاسی ٍ کاضضٌاسی اضضس تِ ّوطاُ ضیع ًوطات

 تصَیط صفحِ اٍل (ػٌَاى) ٍ چکیسُ پایاىًاهِ.
 فطم تکویل ضسُ اهتیاظات پژٍّطی ٍ آهَظضی (فطم ضواضُ  3پیَست) .الظم تِ شکط است ،هستٌسات ایي فطم ،زض ضٍظ
هصاحثِ تَسط زاٍطلة اضایِ هی گطزز ٍ صطفا فطم تکویل ضسُ ،زض ظهاى تقاضا اضسال گطزز ٍ اظ اضسال هستٌسات ایي
فطم ذَززاضی گطزز.
 -1اصل ٍ کپی فیص ٍاضیع ٍجِ تِ هثلؾ  1.100.000ضیال (یکصس ٍ زُ ّعاض تَهاى) تِ ضواضُ ضثا ٍ یا ضواضُ حساب ظیط زض
ٍجِ حساب ٍجَُ اػتثاضات سایط هٌاتغ زاًطگاُ ٌّط اصفْاى
-

ضواضُ ضثاIR90-0170-0000-0022-5740- 7130-05 :
ضواضُ حساب تاًک هلی0225740713005 :

تذکز :هذارک السم بایذ تا تاریخ  1311/1/20اس طزیك پست پیطتاس به آدرس :اصفهاى -خیاباى حکین نظاهی-
چهارراه خالانی -دانطگاه هنز اصفهاى  -صنذوق پستی  - 1744دفتز هعاونت آهوسضی و تحصیالت تکویلی،
ارسال گزدد .هذارک نالص و هذارکی که بعذ اس تاریخ هذکور ارسال ضذه باضنذ ،بزرسی نخواهنذ ضذ.
 تط ضٍی پاکت اضسالی ضضتِ هَضز تقاضا زضج گطزز. هساضک اضسالی تِ ّیچ ػٌَاى ،هستطز ًرَاّس ضس.اضائِ اصل کلیِ هساضک ٍ هستٌسات آهَظضی – پژٍّطی ٍ پایاى ًاهِ ،زض ضٍظ هصاحثِ ،العاهی است.هتقاضیاى ٍاجس ضطایط ،زض ظهاى هقطض ،تطای هصاحثِ ػلوی زػَت ذَاٌّس ضس .اطالعضساًی اظ ططیق سایت زاًطگاُ اًجامهیضَز.
 الظم تِ شکط است ،پصیطش قطؼی زاٍطلثاى پس اظ قثَلی زض هصاحثِ ،هٌَط تِ تاییس ٍظاضت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍضی ذَاّس تَز. -زض صَضت ًیاظ تِ اطالػات تیطتط تا ضواضُ تلفي ( 031-36269970ذاًن کاضف) تواس حاصل فطهاییس.

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
اسفندماه 9318

به نام خدا
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
سال  99-1400دانشگاه هنر اصفهان
دانشگاه هنر اصفهان مطابق با آیین نامه " پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره
/300430و مورخ  ،98/11/6در راستای فراهم نمودن شرایط جذب برگزیدگان علمی در مقطع باالتر ،در نظر دارد از میان متقاضیان
واجد شرایط فارغ التحصیل و یا شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی پیوسته از دانشگاه های دولتی ،در رشته های تحصیلی دایر
در دانشگاه ،پذیرش بعمل آورد.
دانشجویان دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی -پیام نور -آزاد اسالمی -فرهنگیان(تربیت دبیر و تربیت
معلم) -علمی کاربردی -فنی و حرفه ای -پردیس های خودگردان و دوره های مجازی ،مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

شرایط الزم:
 -1متقاضی پس از  6نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی مصوب شورای گسترش و برنامه
ریزی آموزش عالی ،به لحاظ میانگین کل ،جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد.
 -2دانشجو حداکثر در  8نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود که برای دانشجویان تحصیل همزمان مدت مجاز حداکثر 10
نیمسال تحصیلی می باشد.
 -3پذیرش برای سال تحصیلی ،بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یکبار ،امکان پذیر است.
 -4احراز شرایط اختصاصی دانشگاه
تبصره :چنانچه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این آیین نامه ،به دلیل انصراف یا عدم تقاضا ،از تسهیالت مربوطه
استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته ای (متناسب با سطح دانشگاه) تکمیل نشد ،در
این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفا ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه (هنر اصفهان) ،با اولویت رتبه متقاضیان در
رشته می باشد.
مدارک الزم:
 -1فرم تکمیل شده درخواست پذیرش دانشجو (پیوست)1
 -2یک قطعه عکس
 -3ریز نمرات(کارنامه) آموزشی تا پایان نیمسال هفتم با تایید دانشگاه محل تحصیل
 -4تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
 -5سوابق آموزشی  -پژوهشی به همراه تصویر تمامی مدارک و مستندات فعالیت های پژوهشی ،آموزشی ،نمایشگاه و ....

 -6اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ  750.000ریال (هفتاد و پنج هزار تومان) به شماره شبا و یا شماره حساب زیر در
وجه حساب وجوه اعتبارات سایر منابع دانشگاه هنر اصفهان
 شماره شباIR90-0170-0000-0022-5740- 7130-05 :-

شماره حساب بانک ملی0225740713005 :

مکان و زمان ارسال مدارک :مدارک اعالم شده باید حداکثر تا تاریخ  99/1/20به دفتر استعددهای درخشان به آدرس :اصفهان-
خیابان حکیم نظامی -چهارراه خاقانی -دانشگاه هنر اصفهان -صندوق پستی  1744ارسال گردد .داوطلبان می توانند در صورت
نیاز با شماره  031-36269970خانم کاشف تماس حاصل نمایند.
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 30بهمن ماه 1398
ردیف

رشته

ردیف

رشته

1

باستان سنجی( در دو گرایش مواد آلی و مواد معدنی)

11

نقاشی

2

مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی (در دو گرایش

12

معماری

3

مرمت اشیا فرهنگی و تاریخی

13

مطالعات معماری

4

باستان شناسی

14

طراحی شهری

5

اقتصاد شهری

15

برنامه ریزی شهری

6

اقتصاد فرهنگ و هنر

16

پژوهش هنر

7

مدیریت جهانگردی

17

تصویرسازی

8

صنایع دستی

18

مدیریت موزه

9

فرش

19

نقاشی ایرانی (نگارگری)

10

میراث شهری و میراث معماری)

هنر اسالمی(گرایش مطالعات تاریخی هنر اسالمی و
گرایش مطالعات نگارگری )

20

تاریخ هنر ایران اسالمی

98/350/19486
1398/12/10

رونق توليد

ندارد

معاونان محترم آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
فراخوان پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه بجنورد

باسالم و احترام؛
به استحضار مي رساند :دانشگاه بجنورد بر اساس آيين نامه پذيرش بدون آزمون
استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد (شماره

/300430و مورخ

 )1398/11/06وزارت علوم،

تحقيقات و فناوري نسبت به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و از ميان متقاضيان واجد
شرايط (متقاضيان بايستي پس از  6نيمسال تحصيلي و با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسي،
جزو  15درصد برتر دانشجويان همرشته و همورودي خود باشند ).اقدام مي نمايد .در همين قالب به
دانش آموختگان برتر دوره كارشناسي كه در سال تحصيلي  1399-1400دانشگاه بجنورد را براي
تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد از طريق شركت در فراخوان پذيرش بدون آزمون (استعداد
درخشان) انتخاب نمايند ،كمك هزينه تحصيلي اعطاء مي گردد.
داوطلبان محترم مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم هاي مربوط به ثبت نام
و ارسال درخواست تا تاريخ  1399/04/10به صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي
دانشگاه بجنورد به آدرس  http://edu.ub.ac.irمراجعه نمايند .خواهشمند است دستور فرماييد به
نحو مقتضي اطالعرساني گردد.

با احترام
علي اكبر سليمانيان
معاون آموزشي و پژوهشي

98/350/19486
1398/12/10

رونق توليد

ندارد

معاونان محترم آموزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
فراخوان پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه بجنورد

باسالم و احترام؛
به استحضار مي رساند :دانشگاه بجنورد بر اساس آيين نامه پذيرش بدون آزمون
استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد (شماره

/300430و مورخ

 )1398/11/06وزارت علوم،

تحقيقات و فناوري نسبت به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و از ميان متقاضيان واجد
شرايط (متقاضيان بايستي پس از  6نيمسال تحصيلي و با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسي،
جزو  15درصد برتر دانشجويان همرشته و همورودي خود باشند ).اقدام مي نمايد .در همين قالب به
دانش آموختگان برتر دوره كارشناسي كه در سال تحصيلي  1399-1400دانشگاه بجنورد را براي
تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد از طريق شركت در فراخوان پذيرش بدون آزمون (استعداد
درخشان) انتخاب نمايند ،كمك هزينه تحصيلي اعطاء مي گردد.
داوطلبان محترم مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر و دريافت فرم هاي مربوط به ثبت نام
و ارسال درخواست تا تاريخ  1399/04/10به صفحه مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي
دانشگاه بجنورد به آدرس  http://edu.ub.ac.irمراجعه نمايند .خواهشمند است دستور فرماييد به
نحو مقتضي اطالعرساني گردد.

با احترام
علي اكبر سليمانيان
معاون آموزشي و پژوهشي

۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۹۸/۳۴۵۳۹
ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﯽ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ "ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ" ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎﻝ  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ﺩﺭ
ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ )ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ( ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﯽ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.khu.ac.irﺑﺨﺶ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ،ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۱۵
ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  ۱۳۹۹ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  https://golestan.khu.ac.irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻭ
ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﺩ.

ﺷﻤﺎﺭﻩ۹۸/۸/۲۳۰۵۶:
ﺗﺎﺭﯾﺦ۱۳۹۸/۱۲/۱۱:

ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﻻﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ

ﭘﯿﻮﺳﺖ:ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ

ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﯽ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ )(۱۳۵۷-۱۳۹۷

ﺳﻼﻡ ﻋﻠﯿﮑﻢ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻥ ﻃﺒﻖ
ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ www.uma.ac.ir/edu :ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ
 ۱۳۹۹/۳/۳۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

3/124956
1398/12/11
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي :اراك ،اروﻣﯿﻪ ،اﺻـﻔﻬﺎن ،اﻟﺰﻫﺮا)س( ،اﯾﻼم ،ﺑﻮﻋﻠــﯽ ﺳـﯿﻨﺎ ﻫﻤـﺪان  ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ،ﺗﺒـــﺮﯾﺰ ،زﻧﺠـﺎن ،ﺗـﺮﺑﯿﺖ ﻣـﺪرس ،ﺗﻬـــﺮان ،ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷـﻬﯿﺪ رﺟـﺎﯾﯽ ،ﺧﻠﯿـﺞ ﻓـﺎرس ،ﺧﻮارزﻣﯽ،
ﺳـﻤﻨﺎن ،داﻣﻐﺎن ،رازي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،رﻓﺴـﻨﺠﺎن ،زاﺑﻞ ،ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨـﺮ ﮐﺮﻣﺎن ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘـﯽ ،ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان
ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻫﻮاز ،ﺷﺎﻫﺮود ،ﺷـﯿﺮاز ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ ،ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﺟﻬﺮم،
 3305532ﻗﻢ ،ﻋﻠﻮم اﻗﺘـﺼﺎدي ،ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﺎﺷــﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،وﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( رﻓﺴﻨﺠﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪارن ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺤﻘﻖ
اردﺑﯿﻠﯽ ،ﯾﺰد ،ﯾﺎﺳﻮج ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ،ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧـﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘـﺬﯾﺮش داﻧﺸـﺠﻮي دوره دﮐﺘﺮي ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸـﮕﺎه
ﻋﻼـﻣﻪﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﺋﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ) 99-1400ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن( از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﺎﯾﮕـﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ  www.atu.ac.irو وب ﺳـﺎﯾﺖ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ
 edu.atu.ac.irدر دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آن داﻧﺸﮕﺎه رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﺷﺠﺎع اﺣﻤﺪوﻧﺪ
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
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ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي :اراك ،اروﻣﯿﻪ ،اﺻـﻔﻬﺎن ،اﻟﺰﻫﺮا)س( ،اﯾﻼم ،ﺑﻮﻋﻠــﯽ ﺳـﯿﻨﺎ ﻫﻤـﺪان  ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ،ﺗﺒـــﺮﯾﺰ ،زﻧﺠـﺎن ،ﺗـﺮﺑﯿﺖ ﻣـﺪرس ،ﺗﻬـــﺮان ،ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷـﻬﯿﺪ رﺟـﺎﯾﯽ ،ﺧﻠﯿـﺞ ﻓـﺎرس ،ﺧﻮارزﻣﯽ،
ﺳـﻤﻨﺎن ،داﻣﻐﺎن ،رازي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،رﻓﺴـﻨﺠﺎن ،زاﺑﻞ ،ﺳﯿﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨـﺮ ﮐﺮﻣﺎن ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘـﯽ ،ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان
ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻫﻮاز ،ﺷﺎﻫﺮود ،ﺷـﯿﺮاز ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳــﯽ ،ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ،ﺟﻬﺮم،
 3305532ﻗﻢ ،ﻋﻠﻮم اﻗﺘـﺼﺎدي ،ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﺎﺷــﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،وﻟﯽ ﻋﺼﺮ )ﻋﺞ( رﻓﺴﻨﺠﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪارن ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺤﻘﻖ
اردﺑﯿﻠﯽ ،ﯾﺰد ،ﯾﺎﺳﻮج ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ

ﺑﺎﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ،ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧـﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﭘـﺬﯾﺮش داﻧﺸـﺠﻮي دوره دﮐﺘﺮي ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸـﮕﺎه
ﻋﻼـﻣﻪﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﺋﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ) 99-1400ﺳﻬﻤﯿﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن( از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﺎﯾﮕـﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ  www.atu.ac.irو وب ﺳـﺎﯾﺖ ﻣﻌـﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ
 edu.atu.ac.irدر دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم داﻧﺶ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آن داﻧﺸﮕﺎه رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

دﮐﺘﺮ ﺷﺠﺎع اﺣﻤﺪوﻧﺪ
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه

ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺪون آزﻣﻮن )ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ (1399-1400
ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻫــﺮان داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘـﻪ و ﯾﺎ ﻣﺸﻐـﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫــﺎي دوﻟﺘـــﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾـﻂ ﻣﻨﺪرج در "آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ" ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  21/77948ﻣﻮرخ  1393/5/5و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎره
 2/299574ﻣﻮرخ  1396/12/16وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( در ﻧﻈﺮ دارد در ﻧﯿﻤﺴﺎل
اول ﺳـﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  1399-1400در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــــﺪ ،ﺑﺪون آزﻣﻮن ،از ﻣﯿﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻠﻮم
ﺣﺪﯾﺚ  ،در دو رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺷﺶ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ،

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ:
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﮐﻪ داراي ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﻦ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
 .١داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ:
 1.1ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ،
ﺟﺰء  15درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻢرﺷﺘﻪ و ﻫﻢورودي ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 1.2ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﻧﯿﻤﺴﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ).اﺗﻤﺎم دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ (1399/6/31
 1.3ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﯾﮑﺒﺎر اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .2داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺶ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺧﺎرج از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﺪ.
 .3ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪﻫﺎي اول ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ – داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻟﻤﭙﯿﺎد.
ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز:
.1
.2
.3
.4
.5

ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ) ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد از اﯾﻨﺠﺎ (
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ) 3× 4اﻟﺼﺎق ﺑﻪ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره (1
رﯾﺰﻧﻤﺮات ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺪل ﮐﻞ
رزوﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ

)س(

 .6اﺻﻞ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  850.000رﯾﺎل ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ

و  1.000 .000رﯾﺎل ﺑﺮاي

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  0111286793002ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯿﺜﻢ ﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( -ﺑﺎﻧﮏ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه درآﻣﺪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ.

ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل:
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارك درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1399ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﻢ ،ﺑﻠﻮار ﻏﺪﯾﺮ ،روﺑﺮوي
ورزﺷﮕﺎه ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم)ره( ،داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ  37195-1179ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

 .1ﺑﺮاﺳﺎس آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺪارك ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

از داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪارك ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﻓﺮمﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﺪون ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻧﺪارد.
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و
ﻣﻘﺮرات داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺳﻮاﺑﻖ داوﻃﻠﺒﺎن و درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي داوﻃﻠﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻋﻼم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش
ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرك ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺎرج از
اﯾﺮان اﺧﺬ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ،ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺎمﻧﻮر را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻟﺬا ارﺳﺎل
ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ و وارﯾﺰ وﺟﻪ از اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﻮدﮔﺮدان اﺳﮑﺎن داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در وﻗﺖ اداري روزﻫﺎي ﺷﻨﺒــﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒــﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 025-33209029
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

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.

با تشكر
حسين خادمي موغاري
معاون آموزشي دانشگاه

1398/11/01
25167
ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮي
2577276

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

http://golestan.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.

