دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
برای نیمسال اول سال تحصیلی  69-69در دانشگاه شمال

در راستای آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره  11/44977مورخ
 1191/50/50مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) ،و اصلاحیه مربوط به آن به شماره  1/175511مورخ
 ،1190/54/57دانشگاه شمال بر اساس «شیوهنامه اجرایی» که پیوست این اطلاعیه میباشد ،اقدام به پذیرش بدون آزمون
استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی  94-91در رشتههای مندرج در
جدول ،1مینماید.
تذکرات مهم:
الف) لازم است متقاضیان ،واجد شرایط کلیه مفاد شیوهنامه اجرایی این دانشگاه باشند .چنانچه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط
الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطلاعات و اصالت مدارک وی وجود داشته باشد مسئول عواقب آن است و مطابق ضوابط با
وی رفتار شده و در صورت قبولی در هر مرحله ای از تحصیل که باشد به تحصیل وی خاتمه داده می شود.
ب) تاریخ دانشآموختگی در مقطع کارشناسی جهت اخذ پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد میبایست حداکثر تا
تاریخ  1191/51/11باشد.
ج) آخرین مهلت ارائه مدارک لازم به اداره تحصیلی تکمیلی دانشگاه شمال برای پذیرش در دوره کارشناسی ارشد 1191/57/11
میباشد.

صفحه 1

جدول شماره  -1رشتههای مورد پذیرش
گروه

ردیف عنوان رشته/گرایش
1

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

1

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

1

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

7

حقوق خصوصی

0

حقوق جزا و جرمشناسی

1

حسابداری

4

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

7

مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرت

9

مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیك و کاتالیست

15

مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی

11

مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

11

مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر

11

مهندسی صنایع گرایش سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی

17

مهندسی صنایع گرایش لجستیك و زنجیره تأمین

10

مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

11

مهندسی عمران گرایش سازه

14

مهندسی عمران گرایش زلزله

17

مهندسی عمران گرایش راه و ترابری

19

مهندسی عمران گرایش حمل و نقل

15

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکههای کامپیوتری ()IT

11

مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

11

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکههای کامپیوتری

11

مهندسی معماری

علوم انسانی

فنی و مهندسی

هنر

صفحه 1

نحوه ثبتنام و ارائه مدارک
کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد میبایست تصویر (اسکن) مدارکی
که در ذیل ذکر میگردد را حداکثر تا تاریخ  1191/57/11از طریق پست الکترونیکی gradoffice.shomal@gmail.com
به دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال نمایند .لازم به ذکر است که در صورت پذیرش ،ارائه اصل مدارک الزامی میباشد.
مدارک مورد نیاز
)1
)1
)1
)7

فرم تکمیلشده شماره  1پیوست این اطلاعیه (برای دانلود فایل  docxروی فرم شماره  1کلیك کنید)
فرم تکمیلشده شماره  1پیوست این اطلاعیه (برای دانلود فایل  docxروی فرم شماره  1کلیك کنید)
تصویر شناسنامه و کارت ملی
سایر مدارک (فعالیتهای آموزشی-پژوهشی)

تذکر مهم  :کلیه فایلهای مذکور را در یک پوشه به نام خود (انگلیسی) ذخیره نموده و سپس

ایپ پوشپه را فشپرده ()zip

کنیپپدح م پپم فایپپل zipشپپده مپپداک ر بایپپد دو مگابایپپت باشپپدح در نهایپپت فایپپل zipشپپده را بپپپه آدر
 gradoffice.shomal@gmail.comارسال نماییدح عنوان ایمیل" ،استعداد درخشان ارشد" باشدح ارائه اصپل مپدارک در
صورت پذیرش الزامی میباشدح

نشانی دانشگاه :مازندران ،آمل ،کیلومتر  0جاده هراز ،دوراهی امامزاده عبدالله ،دانشگاه شمال ،صندوق پستی 411

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در وقت اداری با اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه شمال با شماره
 400-55740944تما

ماصل نمایندح

صفحه 1

دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی

شیوهنامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
(مصوب جلسه  07مورخ  1191/51/51شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شمال)

در راستای آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره  11/44977مورخ
 1191/50/50مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) ،و اصلاحیه مربوط به آن به شماره  1/175511مورخ
 ،1190/54/57این «شیوهنامه اجرایی» برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به
اجرا در میآید.
ماده0ح دانشگاه شمال اختیار دارد حداکثر  %15از ظرفیت دوره کارشناسی ارشد خود در هر رشتهمحل را به دانشجویان دوره
کارشناسی پیوسته به صورت مازاد بر ظرفیتِ پذیرشِ با آزمون و با رعایت شرایط زیر اختصاص دهد:
 .1-1پس از  1نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سهچهارم کل واحدهای درسی ،به لحاظ میانگین کل ،جزو  %15برتر
دانشجویان همرشته و همورودی خود باشد .میانگین نیمسالهای هفتم یا هشتم قابل بررسی نمیباشد.
 .1-1حداکثر در مدت  7نیمسال تحصیلی دانشآموخته شود.
 .1-1پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانشآموختگی و صرفاً برای یك بار امکانپذیر است.
 .7-1پذیرش در رشتههای تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.
تبصره :1دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول  1نیمسال تحصیلی دانشآموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه
با دانشجویان همرشته و همورودی خود جزو  %15برتر باشند ،به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی
ارشد همان سال پذیرش کند.
صفحه 7

تبصره :1چنانچه  %15برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده ،به دلیل انصراف یا عدم تقاضا ،از تسهیلات مربوط استفاده نکرده
باشند یا ظرفیت  %15دوره کارشناسی ارشد رشتهای تکمیل نشود ،در این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً  %15برتر
بعدی همان دانشگاه با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته میباشد.
تبصره :1دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری،
مأموریت والدین یا همسر و یا به دلیل زایمان) ،حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در این شیوهنامه بشود را
پس از تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل ،برای استفاده از تسهیلات این شیوهنامه بررسی کند.
ماده .7دانشگاه اختیار دارد برگزیدگان رتبههای اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی-دانشجویی را برای ورود به همان رشته یا
رشتههای مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت ،با ارائه معرفینامه از دبیرخانه المپیاد به صورت مازاد بر
ظرفیت پذیرش با آزمون ،پذیرش کند.
ماده .0تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفتهشده بر اساس این شیوهنامه ،مجاز نیست.
ماده .5درخواست کلیه متقاضیان در مدیریت تحصیلات تکمیلی بررسی خواهد شد.
ماده .4پذیرش افراد مشمول این شیوهنامه با تأیید شورای استعداد درخشان دانشگاه امکانپذیر است.
ماده .9دانشگاه میتواند با رعایت شرایط مندرج در این شیوهنامه ،فقط یك بار تا اول شهریورماه هر سال نسبت به پذیرش
حائزین شرایط اقدام نماید .اسامی پذیرفتهشدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان
سنجش ارسال شود و قطعیشدن ثبتنام منوط به تأیید سازمان مذکور است.
ماده .9شیوهنامه اجرایی انتخاب متقاضیان ممتاز برای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شمال در  4ماده
در تاریخ  1191/51/51به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رسید و از تاریخ مذکور کلیه مصوبات قبلی مرتبط لغو شده
و این شیوهنامه اجرایی لازمالاجراست.

صفحه 0

فرم شماره 1

دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
درخواست پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

اینجانب خانم/آقای  ،..............................فرزند  ،..............................دارنده شناسنامه به شماره  ،..............................صادره از
 ،..............................متولد  ،.........................دانشجوی دوره کارشناسی رشته  ،..............................گرایش  ،..............................ورودی
نیمسال  ..............................سال تحصیلی  ،..............................به استناد آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره
تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره  11/44977مورخ  1191/50/50مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) ،و اصلاحیه
مربوط به آن به شماره  1/175511مورخ  ،1190/54/57تقاضای پذیرش در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته
 ..............................گرایش  ..............................را دارم.
مدارک زیر پیوست میباشد:
الف) گواهی احراز رتبه ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی از طرف آموزش دانشگاه به همراه یك نسخه از ریزنمرات
تأییدشده 
ب) برگزیدگان رتبههای اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی-دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشتههای مرتبط به
تشخیص شورای عالی برنامهریزی آموزشی وزارت ،با ارائه معرفینامه از دبیرخانه المپیاد 
نشانی دقیق و کامل محل سکونت:
...........................................................................................................................................................................................................................................
شماره تلفن منزل .............................. :پیششماره شهرستان .............................. :شماره تلفن همراه.............................. :
اینجانب  ..............................ضمن آگاهی از این نکته که ارسال مدارک به منزله پذیرش در دانشگاه شمال نمیباشد ،متعهد میشوم
که تمامی موارد فوق را با نهایت دقت تکمیل نموده و صحت مدارک ارسالی را تأیید میکنم و چنانچه خلاف آن ثابت شود،
دانشگاه شمال مجاز است که طبق مقررات با اینجانب رفتار نماید.
امضاء:
تاریخ:

صفحه 1

فرم شماره 1

دانشگاه شمال
(غیردولتی -غیرانتفاعی)
گواهی امراز رتبه ده درصد برتر دانش ویان همرشته و همورودی

از :دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی .........................
به :مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شمال
بدینوسیله گواهی میشود خانم/آقای  ،..............................فرزند  ،..............................دارنده شناسنامه به شماره ،..............................
صادره از  ،..............................متولد  ،.........................دانشجوی دوره کارشناسی رشته  ،..............................گرایش ،..............................
ورودی نیمسال  ..............................سال تحصیلی  ،..............................در مدت شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سهچهارم
واحدهای درسی) ،در میان  ..............................نفر به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود
گردیده و رتبه  ..............................را احراز نموده است.
مراتب صرفاً جهت اطلاع دانشگاه شمال صادر گردیده و فاقد ارزش ترجمه میباشد.
ضمناً ارسال یك نسخه از ریزنمرات تأییدشده توسط دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی الزامی است.
مدیر کل امور آموزشی دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی ..............................

مهر و امضاء:
تاریخ:

صفحه 4

