
  

 

 
 كارشناسي ارشد برای نيمسال  درمقطع )سهميه استعدادهای درخشان(ممتازاطالعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان 

 شاهرودصنعتي در دانشگاه  1399-1400اول سال تحصيلي

 

 

 ن آزمونن بدوپذيرش خود برای شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايي صنعتي بدينوسيله به اطالع مي رساند دانشگاه 

 1399-1400بترای ستال تحصتيلي   ليست پيوستت   و در رشته های موجود در كارشناسي ارشددر مقطع  دانشجنيان ممتاز

 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد.

 

 مراحل اجرايي:

 نحوه ثبت نام: 

 -انشواا  بلونار د  -: شواررود آدرسرا با پست پيشتاز بته   اطالعيه( 2)صفحه  داوطلبان بايد اصل مدارک مورد نياز -1

 كدپستي:  -316صندوق پستي:  -مركزي، دفتر استعدادراي درخشانرخانه دبي -شاررود صنعتي دانشاا 

لطفاً روی پاكتت  ) دريافت گردد پايان اسفند ما حد اكثر تا ارسال نمايند به گونه ای كه اين مدارک  3619995161

. لطفا رسيد پستي را برای اطمينتان از  كر شود(ذ گرايش-نام رشته  پذيرش بدون آزمنن ارشد، وعنوان مربوط به 

 دريافت مدارک ارسالي نزد خود نگاه داريد.

شتماره  بانک مركزی بته   شبا به حسابلغ هزينه بايد مي باشد. مب هزار ريال( ششصدريال ) 600000لغ مبهزينه ثبت نام  -2

 حستتاب تمركتتز  بنتتام 336086171126200011234567890011و شناستته واريتتز   230100004001086103022299

  واريز شود. درآمدهای اختصاصي دانشگاه صنعتي شاهرود
 

ق پستت پيشتتاز بته دفتتر     را به همراه ساير مدارک متورد نيتاز از طريت    اصل فيش بانكي متقاضيان محترم الزم است نكته مهم:

 .دنارسال نمايشاهرود صنعتي درخشان دانشگاه استعدادهای 

 لبان و وجه پرداختي آنها به هيچ وجه مسترد نمي گردد.( مدارک ارسالي داوط1تبصره 

 .باشد نمي قطعي پذيرش منزله به عنوان هيچ بهاوليه  شرايط بودن دارا و درخواست ( ارائه2تبصره 

گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسي كل دوره تا پايان نيمسال  1399-1400( برای پذيرش در سال تحصيلي 3تبصره 

 ت.ششم الزاميس

رشته را به ترتيب اولويت از ليست رشته های كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شاهرود كه  4متقاضيان مي توانند ( 4تبصره 

 پيوست اطالعيه مي باشد انتخاب كنند.

 چهليرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد، معادل پذ نامه( ظرفيت پذيرش افراد مشمول شيوه5تبصره 

محل تحصيل دوره تحصيلي باالتر )مندرج در دفترچه راهنمای  رشته درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره روزانه در هر كد

 -گرايش متقاضي در دوره كارشناسي و رشته-های تحصيلي سازمان سنجش آموزش كشور( است كه براساس رشتهانتخاب رشته

به داوطلبان  شاهرود( صنعتي ف شده در شيوه نامه دانشگاهي)تعر اجرائيشنراي گرايش مورد پذيرش در دوره ارشد، طبق نظر 

 شود.ها اختصاص داده ميشاهرود و دانشجويان ساير دانشگاهصنعتي حائز شرايط دانشگاه 



  

 

 

 

 مدارك منرد نياز:

امونر  ل ر  كاداكه به تأييتد   1399-1400فرم درخواست پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون جهت سال تحصيلي  -1

 اين اطالعيه(. 4يا  3صفحه  فرم شمار  يك،باشد )رسيده مقطع كارشناسي محل تحصيل  دانشاا  يآمنزش

 متقاضي كارت مليتصوير  -2

 تصوير شناسنامه متقاضي -3

 برای دانش آموختگان(. كل دوره كارشناسي پيوستهبرای دانشجويان( و ) تا پايان نيمسال هفتم)دوره كارشناسي ريز نمرات  -4

شماره بانک مركزی به  شبا حساب بههزار ريال(  ششصد)600،000مبلغ  پرداخترسيد اصل  -5

 حساب تمركز بنام 336086171126200011234567890011و شناسه واريز  230100004001086103022299

 ه نمي شود.()توجه: مبلغ واريز شده به هيچ عنوان به متقاضي برگشت داد .درآمدهای اختصاصي دانشگاه صنعتي شاهرود

  .)شيوه نامه پيوست( شاهرودصنعتي دانشگاه  پذيرش بدون آزمون اجرايي شيوه نامه براساسساير مدارک و مستندات  -6

 

 

 

 2662داخلي  – 02332392204شماره تلفن دفتر استعدادهای درخشان:               

 شاررود صنعتي دفتر استعدادراي درخشان دانشاا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
   1فرم شمار                                                                                                                 

 شاررود( صنعتي )ويژ  دانشجنيان دانشاا  1399-1400فرم درخناست پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمنن جهت سال تحصيلي 

 

شماره  و........... ........شماره شناسنامه ................با...... ............. فرزند ........................ متولد ...............................اينجانب آقای/خانم .........................

به  صنعتي شاهروددانشگاه مقطع كارشناسي .................. .................... گرايش ...............دانشجوی رشته .................... ،ملي ................................

نامه اجرائي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه ............ به استناد شيوه..............شماره دانشجويي ........

 :رشته گرايش های )به ترتيب اولويت(  رد بدون آزمون شاهرود)پيوست اين اطالعيه( ، تقاضای پذيرشصنعتي 

1-......................................................2-...............................................................3-...................................................................4-........................... ....................

  را دارم.

 امضاي دانشجن:                                                                                                                                                                           

 تلفن تماس:

 آدرس محل سكونت:

 تاييد نوع مقطع كارشناسي                                                                                                              -1

  كارشناسي پيوسته

 درصد برتر        25 -15جزء  درصد برتر 15جزء 

 اطالعات دوره فارغ التحصيلي: -2

 صنعتي شاهرود :گرايش:                             نام دانشگاهرشته فارغ التحصيلي:                                           

 نيمسال اول       ، دوم      سال تحصيلي .... تاريخ ورود به تحصيل:

 )فارغ التحصيل خواهد شد(           1399/   /   يخ:           رمشغول به تحصيل:                       حداكثر تا تا

 تاريخ فارغ التحصيلي:                                )كساني كه فارغ التحصيل شده اند(                          فارغ التحصيل: 

 معدل فارغ التحصيلي:                   رتبه فارغ التحصيلي: 

 اطالعات وضعيت تحصيلي داوطلب -3

 وضعيت نوع دوره:

 شبانه:     روزانه:                  

 تعداد واحدهای درسي كل دوره:                                                :ششمحد گذرانده تا پايان نيمسال تعداد وا
         الزاميست. تا پايان نيمسال ششم سه چهارم واحدراي درسي كل دور  : گذراندن حداقل 1399-1400براي پذيرش در سال 

 معدل:
        مي بايست درج گردد. ششم نيمسال معدل كل متقاضيان تا پايان 

 :غيرهم ورودی –دانشجويان هم رشته تعداد                 :هم ورودی –دانشجويان هم رشته رتبه:                         تعداد 
      مي بايست درج گردد. نيمسال ششمرتبه متقاضيان تا پايان   

      غير رم ورودي ذكر شند. –فارغ التحصيل مي شنند تعداد دانشجنيان رم رشته  ليتحصي لامتقاضياني كه در طنل شش نيمس براي 

 مهر و امضاء

 مدير كل امور آموزشي دانشگاه



  

 
   1فرم شمار                                                                                                                 

 (ساير دانشاا  را)ويژ  دانشجنيان 1399-1400جهت سال تحصيلي فرم درخناست پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمنن 

 
شماره  و........... ........شماره شناسنامه ................با...... ............. فرزند ........................ متولد ...............................اينجانب آقای/خانم .........................

........ ...............دانشگاه ................... مقطع كارشناسي...................... ................ گرايش ...............دانشجوی رشته .................... ،...............................ملي .

نامه اجرائي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد يوه............ به استناد ش..............به شماره دانشجويي ........

 :)به ترتيب اولويت( های گرايش رشته در بدون آزمون ، تقاضای پذيرششاهرود )پيوست اين اطالعيه(صنعتي دانشگاه 

 1-....................................................2-............................................................3-..........................................................4- ..........................................................

  را دارم.

 امضاي دانشجن:                                                                                                                                                                            

 تلفن تماس:

 آدرس محل سكونت:
  

 تاييد نوع مقطع كارشناسي -1

  كارشناسي پيوسته

 درصد برتر 15جزء 

 اطالعات دوره فارغ التحصيلي: -2

 نام دانشگاه:      رشته فارغ التحصيلي:                                           گرايش:                       

 نيمسال اول       ، دوم      سال تحصيلي ....تاريخ ورود به تحصيل:

 )فارغ التحصيل خواهد شد(       1399/    /يخ:               رحداكثر تا تا                 مشغول به تحصيل:     

 )كساني كه فارغ التحصيل شده اند(                                فارغ التحصيل:                           تاريخ فارغ التحصيلي:

 معدل فارغ التحصيلي:                   رتبه فارغ التحصيلي: 

 اطالعات وضعيت تحصيلي داوطلب -3

 وضعيت نوع دوره:

 شبانه:     روزانه:                  

 تعداد واحدهای درسي كل دوره:                                               :ششمتعداد واحد گذرانده تا پايان نيمسال 
        تا پايان نيمسال ششم الزاميست. : گذراندن حداقل سه چهارم واحدراي درسي كل دور  1399-1400براي پذيرش در سال 

 معدل:
         مي بايست درج گردد. ششممعدل كل متقاضيان تا پايان ترم 

 :غيرهم ورودی –دانشجويان هم رشته تعداد                 :هم ورودی –دانشجويان هم رشته تعداد           رتبه:               
     .رتبه متقاضيان تا پايان نيمسال ششم مي بايست درج گردد   

      غير رم ورودي ذكر شند. –دانشجنيان رم رشته رتبه بين فارغ التحصيل مي شنند  تحصيلي لامتقاضياني كه در طنل شش نيمس رايب 

 مهر و امضاء

 مدير كل امور آموزشي دانشگاه


