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

 شاهرودصنعتي در دانشگاه  1402-3140اول سال تحصيلي

 

 

 مونبدون آزپذيرش خود برای شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايي    صنعتي  بدينوسيله به اطالع مي رساند دانشگاه    

شجويان ممتاز  شد   در مقطع  دان سي ار شنا شته های موجود در  كار ست     و در ر ست پيو صيلي   لي سال تح  1402-1403برای 

 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد.

 

 مراحل اجرايي:

 نحوه ثبت نام: 

شجويان تحصيالت تکميلي به آدرس      - -1 سامانه دان شده    /https://lms.shahroodut.ac.ir/mscداوطلبان بايد وارد 
ستعدادهای درخشان        ابتدا  سهميه ا سمت  شدن به ق شد     با وارد  سي ار شنا شده    اطالعات با تکميل كار سته  و بارگذاری موارد خوا

نام كاربری: كدملي و كلمه عبور: شاااماره موبايل          )برای ورود به ساااامانه   اقدام به ثبت نام نمايند        15/12/1401تا تاريخ   حداكثر  

   خواهد بود(

  یپس از بارگذار نيكه به صورت آنال، مي باشد (يک ميليون و دويست هزار ريال)ريال  1200000هزينه ثبت نام مبلغ  -2

 پرداخت گردد. ستيبا يمدارک در سامانه م

   مهم:های نكته 

و نساابت به  یمدارک را بارگذار يباز خواهد شااد و مزم ا ساات متقا  اايان محترم تمام 15/11/1401سااامانه از تاريخ  -1

سامانه مورد نظر اقدام نمايند. بد  15/12/1401مورد نياز حداكثر تا تاريخ  نهيهز نيپرداخت آنال ست به پرونده   يهيدر  ا

مدارک ارساااالي    .اثر داده نخواهد شاااد  بي را پرداخت نکرده اند ترت   هن يكه هز  یكه مدارک ناقص دارند و افراد     ييها 

 داوطلبان و وجه پرداختي آنها به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

 .باشد نمي قطعي پذيرش منزله به عنوان هيچ بهاوليه  شرايط بودن دارا و درخواست ارائه  -2

سال گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسي كل دوره تا پايان نيم 1402-1403برای پذيرش در سال تحصيلي   -3

 ست.ا ششم الزامي

ر درشته را به ترتيب اولويت از ليست رشته های كارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي شاهرود كه  4متقا يان مي توانند   -4

 انتخاب كنند. ،آمده استجدول رشته / گرايشهای كارشناسي ارشد 

 چهليرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد، معادل پذ نامهظرفيت پذيرش افراد مشمول شيوه -5

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

گرايش متقا ي در دوره -های تحصيلي سازمان سنجش آموزش كشور( است كه براساس رشتهراهنمای انتخاب رشته

ئز به داوطلبان حا شاهرود صنعتي شيوه نامه دانشگاهگرايش مورد پذيرش در دوره ارشد، طبق نظر  -كارشناسي و رشته

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

 ايج اوليه اوايل ارديبهشت ماه به همراه اسامي ذخيره ها از طريق سايت دانشگاه اطالع رساني خواهد شد.نت -6

https://lms.shahroodut.ac.ir/msc/
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 دانشگاه تسهیالتي را برای تحصیل پذيرفته شدگان از طريق اين شیوه نامه در نظر گرفته است.  -7

 

 :جهت بارگذاری در سامانه مدارك مورد نیاز

امور  اداره كه به تأييد  1402-1403فرم درخواساات پذيرش در مقطع كارشااناسااي ارشااد بدون آزمون جهت سااال تحصاايلي   -1

 اين اطالعيه(. 4يا  3صفحه  فرم شماره يك،باشد )رسيده مقطع كارشناسي محل تحصيل  دانشگاه يآموزش

 متقا ي كارت مليتصوير  -2

 به گونه ای كه سری و سريال شناسنامه مشخص باشد. شناسنامه متقا يصفحه اول تصوير  -3

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

 ريال(  و دويست هزار )يک ميليون1200000مبلغ  پرداخت -5

 

 

 2662داخلي  – 02332392204شماره تلفن دفتر استعدادهای درخشان:               

 شاهرود صنعتي دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
   1فرم شماره                                                                                                                

 شاهرود( صنعتي )ويژه دانشجويان دانشگاه 1402-1403فرم درخواست پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون جهت سال تحصیلي 

 

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

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

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

 :رشته گرايش های )به ترتيب اولويت(  در بدون آزمون شاهرود)پيوست اين اطالعيه( ، تقا ای پذيرش

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

  را دارم.

 امضای دانشجو:                                                                                                                                                                           

 تلفن تماس:

 آدرس محل سکونت:

 تاييد نوع مقطع كارشناسي                                                                                                              -1

  كارشناسي پيوسته

        بعدی درصد برتر-20-30جزء  درصد برتر 20جزء 

 اطالعات دوره فارغ التحصيلي: -2

 صنعتي شاهرود :رشته فارغ التحصيلي:                                           گرايش:                             نام دانشگاه

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

 )فارغ التحصيل خواهد شد(           1402/   /   يخ:           رمشغول به تحصيل:                       حداكثر تا تا

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

 معدل فارغ التحصيلي:                   رتبه فارغ التحصيلي: 

 اطالعات و عيت تحصيلي داوطلب -3

 و عيت نوع دوره:

 شبانه:     روزانه:                  

 تعداد واحدهای درسي كل دوره:                                                :ششمتعداد واحد گذرانده تا پايان نيمسال 
         الزامیست. تا پايان نیمسال ششم سه چهارم واحدهای درسي كل دوره : گذراندن حداقل 1402-1403برای پذيرش در سال 

 معدل:
         مي بايست درج گردد. ششم نیمسالمعدل كل متقاضیان تا پايان 

 :غيرهم ورودی ـدانشجويان هم رشته تعداد                 :هم ورودی ـدانشجويان هم رشته رتبه:                         تعداد 
      مي بايست درج گردد. نیمسال ششمرتبه متقاضیان تا پايان   

      غیر هم ورودی ذكر شود. –فارغ التحصیل مي شوند تعداد دانشجويان هم رشته  تحصیلي لامتقاضیاني كه در طول شش نیمس برای 

 مهر و امضاء

 آموزشي دانشگاهمدير امور 
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   1فرم شماره                                                                                                                

 (ساير دانشگاه ها)ويژه دانشجويان 1402-1403فرم درخواست پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون جهت سال تحصیلي 

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

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

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

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

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

  را دارم.

 امضای دانشجو:                                                                                                                                                                            

 تلفن تماس:

 آدرس محل سکونت:
  

 تاييد نوع مقطع كارشناسي -1

  كارشناسي پيوسته

 درصد برتر 20جزء 

 اطالعات دوره فارغ التحصيلي: -2

 رشته فارغ التحصيلي:                                           گرايش:                             نام دانشگاه:

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

 )فارغ التحصيل خواهد شد(       1402/    /يخ:               رحداكثر تا تا                 مشغول به تحصيل:     

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

 معدل فارغ التحصيلي:                   رتبه فارغ التحصيلي: 

 اطالعات و عيت تحصيلي داوطلب -3

 و عيت نوع دوره:

 شبانه:     روزانه:                  

 تعداد واحدهای درسي كل دوره:                                               :ششمتعداد واحد گذرانده تا پايان نيمسال 
        تا پايان نیمسال ششم الزامیست. : گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسي كل دوره 1402-1403برای پذيرش در سال 

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

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

      غیر هم ورودی ذكر شود –دانشجويان هم رشته رتبه بین فارغ التحصیل مي شوند  تحصیلي لامتقاضیاني كه در طول شش نیمس رایب. 

 مهر و امضاء

  امور آموزشي دانشگاهمدير


