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ی ی یالت ت ی و  وز آ عاو
پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشدیاجرائنامه وهیش

:مقدمه
ان ممتـاز  یدانشـجو ویدگان علمیل برگزیل ادامه تحصیدرخشان و به منظور تسهيت استعدادهایهداوت یحمايهااستیسيدر اجرا

یدرخشـان در دوره تحصـیل  يپـذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادها    نامـه  نیآئبر اساس لیمه ذناوهیش،یدر مقطع کارشناس
.شده استن یتدو)16/12/1396مورخ 299574/2و اصالحیه شماره 05/05/1393، مورخ77948/21شماره (ارشدیکارشناس

:رودینامه به کار موهین شیر در ایزيهات اختصار، واژهیبه منظور رعا: 1ماده
يوزارت علوم، تحقیقات و فناور: زارتو

يدرخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوريهدایت استعدادهايشورا:هدایتيشورا

.شاهرودصنعتیدانشگاه: دانشگاه
.سازمان سنجش آموزش کشور: سازمان سنجش

یمتقاضیفعلیلیدوره تحص: ترنییپایلیتحصدوره 

.یمتقاضيعدبیلیدوره تحص: ترباالیلیتحصدوره 
آن ياعضـا کـه  پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشدینامه اجرائوهیشیکارشناسيشورا:یاجرائيشورا

ا معـاون یـ س یرئـ و درخشان ير دفتر استعدادهایمدر کل آموزش، ی، مدیلیالت تکمیر تحصیمد، یلیالت تکمیو تحصیمعاونت آموزش
.باشندیمشکده مربوطهدانیو پژوهشیآموزش

سـازمان سـنجش آمـوزش    یلیتحصيهاانتخاب رشتهيل مندرج در دفترچه راهنمایمحل تحصيک از کدهایهر :لیکد محل تحص
.در سال ورود دانشجو به دانشگاهکشور 

انتخـاب  يهنمـا ل منـدرج در دفترچـه را  یتحصـ يهـا ک از کد محلیان ثبت نام شده در هر یمنظور دانشجو:يهم ورود-هم رشته
.باشدیسازمان سنجش ميسراسريهاآزمونیلیتحصيهارشته
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:انیمتقاضشرایط عمومی: 2ماده 
 صالحیت عمومی به تشخیص هیأت مرکزي گزینش دانشجودارا بودن.
نداشتن منع قانونی براي ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی براي داوطلبان مرد.

:انیتقاضه میط اولیشرا: 3ماده 
.شودآموخته دانشدوره کارشناسی پیوستهدر یلیتحصنیمسال هشتحداکثر در مدت -1

سـازي  معـادل واحـد  14به ازاي هر ،سازي شده در کارنامه خود باشندی که داراي دروس معادلانیمتقاضبه سنوات تحصیل -1تبصره
واحـد  14حـداقل  يکـه دارا ین داوطلبـ یبنـابرا . شـود یمـ اضـافه ) لیبراي محاسبه حداکثر سنوات تحص(یلیتحصشده یک نیمسال 

مسـال  یحـداکثر در مـدت هفـت ن   یسـت یباالتیسـه تن یـ ارائه تقاضا جهـت اسـتفاده از ا  يشده در کارنامه خود است براسازي معادل
. آموخته شده باشددانش

.شده باشدآموختهدانششهریور سال پذیرش31تاریخحداکثر تا -2
یبررسیدولتيهادانشگاه)شبانه و روزانهمجموع (پیوسته یکارشناسدوره آموختگانان و دانشیشجوداندرخواست فقط -3

.خواهد شد
ارشد مورد تقاضـا بـوده و   ینامه فقط براي متقاضیانی که دوره کارشناسی آنها هم رشته با دوره کارشناسوهیامکان استفاده از این ش-4

يشوراپوشانی با تشخیص هم(پذیر است پوشانی داشته باشد امکانبا رشته مورد نظر هم% 80یا رشته دوره کارشناسی ایشان حداقل 
).خواهد بودیاجرائ

:انیمتقاضیط اختصاصیشرا: 4ماده 
:استیان الزامیمتقاضير برایط زیاز شرایکیدارا بودن حداقل 

کل، جـزو  لحاظ میانگین به ) کل دورهیدرسايهواحدسه چهارمحداقل با گذراندن (یلیمسال تحصینششپس از گذراندن -1
.خود باشدثبت نام شدههم ورودي-رشتهدانشجویان هم کلبیندر اول برتر % 15

الت بدون آزمـون بـا   یدرخواست استفاده از تسه،شوندیرش میپذیلیتحصمسال دوم هر سال یکه در نانییمتقاضدر مورد -2تبصره 
.خواهد شدیرسمهر سال بعد بريهايورود

هیـ شـته اول در ریبـه دوره کارشناسـ  ،  بر اسـاس سـال ورود   انددادهر رشته ییتغیکارشناسدر دورهکه انی یت متقاضیوضع-3تبصره 
.شودیده میسنج

.ودشیده میسنجز بر اساس سال ورود به دانشگاه مبدا ینو مهمان دائم یان مهمان مبنا، انتقالیدانشجوت سنوات یوضع-4تبصره 

میانگین کـل هشـت   بامقایسه ن کل در یانگیاند و به لحاظ مآموخته شدهدانشیلیمسال تحصین6که در طول یانیمتقاض-5تبصره 
ت یـ ل به صورت مـازاد بـر ظرف  یدانشگاه محل تحصیبرتر باشند، با معرف% 15جزو خوديورودغیر هم و رشتهان هم یدانشجونیمسال 

. رفته خواهند شدیباالتر پذرش بدون آزمون در دورهیپذ
رخانـه  یدبقیـ از طریمعرفـ در صـورت (المپیادهاي علمـی دانشـجویی  مرحله نهاییپانزدهماول تا يهارتبهو مدارك خواستدر-2

آموخته شده دانش) رهیو غيبا احتساب تمام دروس شامل پروژه، کارآموز(مورد تقاضا سالشهریورماهان یپاکه حداکثر تا ، )ادیالمپ
.خواهد شدیز بررسین،دنباش

بـا گذرانـدن   (یلیمسـال تحصـ  ینشـش ، که پس از گذراندن شاهرودصنعتیدانشگاهصرفاً وستهیپیان دوره کارشناسیدانشجو-3
رشـته هـم ان یبرتـر دانشـجو  درصـد و پنجستیبتاپانزدهبین ن کل یانگیبه لحاظ م) کل دورهیدرسهايواحدسه چهارمحداقل 

بدیهی . می توانند در این فراخوان شرکت نمایندنیز آموخته شوند دانشیلیمسال تحصیخود بوده و حداکثر در مدت هشت نيورودهم
.خواهد بود4ماده 1درصد برتر بند 15است پذیرش نهایی این دانشجویان منوط به عدم تکمیل ظرفیت توسط 
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)مـان یا همسـر، زا یـ ن یت والـد یـ ، ماموريمـار یماننـد ب (ار خود یخارج از اختیلیجو به دالل دانشیچنانچه طول مدت تحص-6تبصره 
سـون مـوارد خـاص    ید کمییـ تامدارك و یبررسپس از ،نامه شودوهیشن یاز مدت مجاز مذکور در اترشیبیلیمسال تحصیحداکثر دو ن

.الت مربوط شودیتسهنامه وهیه از شاستفادیمتقاض،طیر شرایت سایتواند با رعایممحل تحصیلدانشگاهلفق

تـر بـر اسـاس    نییپـا یلیتحصـ يهاک از دورهیط در هر یحائز شرايودهم ور-ان هم رشته یدرصد دانشجوپانزدهمحاسبه -7تبصره 
درصـد  چهـل محاسـبه  مسـال ورود و  یدر ن) شـبانه (روزانه و نوبت دوم يهادورهان ثبت نام شده در یدانشجومجموع و يمسال ورودین

ک از یمندرج در هر دوره روزانه تیظرفباالتر بر اساس یلیتحصيهاک از دورهیط در هر یحائز شرايهم ورود-هم رشته انیدانشجو
.شودیمانجام يمسال ورودیل دفترچه سازمان سنجش در هر نیمحل تحصيکدها

نباشـند، گـرد شـده آن    یحیا باالتر عدد صـح یتر نییپایلیتحصيهاک از دورهیرصد محاسبه شده در هر که دیدر صورت-8تبصره 
.مالك عمل خواهد بودیب اضافیعدد با تقر

کـد محـل   در هـر  در دوره روزانـه دانشـجو رشیت پـذ یـ ظرفدرصـد  چهلمعادلنامه،وهیشن یرش افراد مشمول ایت پذیظرف: 5ماده 
براسـاس  است که) سازمان سنجش آموزش کشوریلیتحصيهارشتهانتخابيمندرج در دفترچه راهنما(باالتر یلیتحصل دوره یتحص
به داوطلبـان حـائز   یئشوراي اجراطبق نظر مورد پذیرش در دوره ارشد، گرایش-گرایش متقاضی در دوره کارشناسی و رشته-رشته

. شودیها اختصاص داده مر دانشگاهیساانیو دانشجوشاهرودصنعتی نشگاه ط دایشرا

از ایـن  یآمـوختگ از دانـش توانند بـراي سـال و دوره تحصـیلی بالفاصـله بعـد     صرفاً میالتین تسهیاستفاده از ایمتقاضافراد: 6ماده 
.و فارغ التحصیالن کارشناسی سال هاي قبل و کارشناسی ناپیوسته مجاز به شرکت در فراخوان نیستندشوندمندبهرهتسهیالت

ه یـ بـوده و تـابع کل  ) یلیه تحصـ یبدون پرداخـت شـهر  (گان یبه صورت رانامه وهین شیق ایراز طییگان نهارفته شدیل پذیتحص: 7ماده 
. باشدیارشد دانشگاه میل در دوره کارشناسیتحصيهانامهنییمقررات و آ

، از لیو شـروع بـه تحصـ   ثبت نـام  پس از کهیدر صورت،این دانشگاه پذیرفته شوندالت درین تسهیادانشجویانی که از طریق : 8ماده 
مصـوب  يهـا بر اسـاس تعرفـه  یلیدر نیمسال اول همان سال تحصملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگان دهند،نصرافل ایادامه تحص

.آن سال خواهند بوديان ورودیدانشجويبرا

.ستیر نیپذنامه امکانوهین شیق ایرفته شده از طریل افراد پذیر رشته و محل تحصییتغ:9ماده 

کـاربردي و پـردیس هـاي بـین الملـل      -غیـر انتفـاعی، علمـی   -د اسـالمی، غیـر دولتـی   ادانشگاه پیام نـور، آز دانش آموختگان : 10ماده 
.مجاز به استفاده از این آیین نامه براي پذیرش استعداد درخشان نیستند) خودگردان(

دانشگاه است و در شرح و یلیالت تکمیو تحصیشنامه بر عهده معاونت آموزوهین شیايت حسن اجرا و نظارت بر اجرایمسئول:11ماده
. ر مفاد، نظر آن معاونت مورد استناد خواهد بودیتفس

شوراي دانشگاه به تصویب رسید و بـراي  2/2/1397مورخ  تبصره در جلسه 8ماده و 12نامه مشتمل بر یک مقدمه، این شیوه: 12ماده 
.استالزم االجرا97–98پذیرش دانشجو از سال تحصیلی 


