
 " ضوابط و شرایط "

 98 کارشناسی ارشدآزمون دانشجویان کارشناسی در مقطع  ثبت نام بدون
این امتیاز فقط یکبار و بالفاصله  16/12/96مورخ   299574طبق آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان  شماره 

 .پس از فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی  شامل افرادی می شود که دارای کلیه ضوابط ذیل باشند  

 غ التحصیل گردند.نیمسال تحصیلی فار 8مقطع کارشناسی پیوسته بوده و حداکثر در  .1

حداقل   6در پایان ترم  .2
3

4
واحدهای درسی خود را گذرانده باشند ) مرخصی دانشجو نیز جزء سنوات محسوب می شود   

.) 

 برتر دانشجویان هم ورودی و هم رشته خود باشد .  %15جزء  6دانشجو از نظر معدل کل در پایان ترم  .3

د ، دانشجویان رتبه اول ، دوم ، سوم ، چهارم ننفر باش 25مدیریت صنعتی  1394) مثال : اگر دانشجویان ورودی ترم اول 

 ( 25*  %15 =4 .در اولویت پذیرش قرار می گیرند 

تعداد ظرفیت اعالم شده برای همان رشته در مقطع کارشناسی  %10برای ثبت نام ارشد  3تعداد پذیرش از موضوع بند  .4

، از طریق سازمان  98پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی در مهر ماه  ارشد خواهد بود . ) مثال : اگر ظرفیت

در اولویت خواهند بود . که در صورت انصراف هر یک  3نفر از افراد بند  2( فقط  15*  %10=  2نفر باشد )  15سنجش 

 .اختصاص خواهد یافت (  ) نفرات سوم و چهارم ( این امتیاز به شخص بعدی

از اولویت انتخاب برخوردارند و انتخاب  در ارشد  همنام مقطع کارشناسی خوددانشجویان مشمول این بخشنامه در رشته  .5

 است که متقاضی در آن رشته نباشد . مجاز از سایر رشته های هم گروه درصورتی

های خود بمانند تا در  ترم فارغ التحصیل می شوند باید منتظر فراغت از تحصیل هم وروردی 7دانشجویانی که در  .6

 مهرماه سال بعد در مقایسه با آنها قرار گیرند . 

 برای استفاده از این امتیاز نیازی به شرکت دانشجو در آزمون سراسری ارشد نمی باشد . .7

 :  تذکر مهم

ترم ناپیوسته ( حائز رتبه اول  4ترم پیوسته و  8دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که در پایان تحصیالت )  الف (    

کارشناسی ارشد و مجاز شدن در انتخاب  شرکت در آزمون سراسری، با )معدل کل( در بین هم وروردی های خود شوند 

ک دانشگاه را اخذ نمایند ، با انتخاب آن رشته خارج از سهمیه نمره آخرین فرد قبولی در ی %90رشته ، در صورتی که  

سنجش در دانشگاه مورد نظر پذیرفته می شوند . ) این فرصت فقط یکبار در سال اول فراغت از تحصیل کارشناسی یا در 

 سال دوم قابل استفاده است (

مهلت مقرر شخصاً به آموزش مراجعه و تمایل یا عدم لیست افراد حائز شرایط متعاقباً اعالم و دانشجویان باید در  (  ب    

 تمایل خودر ا برای استفاده از این سهمیه اعالم نمایند .

 آموزشواحد  

 


