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  دانشگاه شمال

  غيرانتفاعي) -(غيردولتي

  

  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

  مديريت تحصيالت تكميلي

  

  

  كارشناسي ارشد يليدرخشان در دوره تحص يبدون آزمون استعدادها يرشنامه پذيوهش

  شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه شمال) 01/03/1396مورخ  58(مصوب جلسه 

  

  

   



 2صفحه 

پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد مصوب وزارت  نامهدر راستاي آيين
 »نامه اجراييشيوه«اين ، 25/02/1397مورخ  س/9186به شماره و دستورالعمل اجرايي  علوم، تحقيقات و فناوري

  آيد.به اجرا در مي كارشناسي ارشدبراي پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي 

  

هاي روزانه يا مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون دورهاز ظرفيت  %10دانشگاه شمال اختيار دارد حداكثر  .1ماده
واجد شرايط دوره كارشناسي پيوسته  التحصيالنفارغمحل را به رشتهكدخود در هر غيرانتفاعي كارشناسي ارشد 

  با آزمون اختصاص دهد: پذيرشِ به صورت مازاد بر ظرفيتذيل 

 ، به لحاظ ميانگين كل جزو پانزده درصد6تا پايان نيمسال  چهارم واحدهاي درسيگذراندن حداقل سهپس از   -أ
 ورودي خود باشد.رشته و همبرتر دانشجويان هم

پانزده درصد برتر دانشجويان حائز شرايط، به دليل انصراف يا عدم تقاضا، از تسهيالت مربوط تبصره: چنانچه 
اي تكميل نشد، در اين صورت استفاده نكردند و ظرفيت پذيرش بدون آزمون دوره كارشناسي ارشد رشته

-ضيان در آن رشته ميدانشگاه مجاز به جايگزيني صرفاً ده درصد برتر بعدي همان دانشگاه با اولويت رتبه متقا

باشد. الزم به ذكر است، دانشگاه مجاز به پذيرش ده درصد برتر بعدي متقاضيان خود دانشگاه است و پذيرش 
گونه متقاضيان جهت اخذ پذيرش از ساير نامه براي اينها و همچنين صدور معرفيمتقاضيان ساير دانشگاه

 ت.نامه اسها، خارج از شرايط و ضوابط آييندانشگاه

 

 آموخته شود.نيمسال تحصيلي دانش 8حداكثر در مدت   -ب

: دانشگاه اختيار دارد درخواست دانشجوياني كه طول مدت تحصيلشان به داليلي خارج از اختيار خود 1تبصره
(مانند بيماري، مأموريت والدين يا همسر، زايمان)، حداكثر دو نيمسال تحصيلي بيش از مدت مجاز مذكور 

نامه أييد كميسيون موارد خاص دانشگاه محل تحصيل، براي استفاده از تسهيالت اين شيوهبشود را پس از ت
  بررسي كند.

آموخته شوند و به لحاظ : دانشگاه اختيار دارد متقاضياني را كه در طول شش نيمسال تحصيلي دانش2تبصره
ورودي خود جزو پانزده مرشته و غيرهميانگين كل در مقايسه با ميانگين كل هشت نيمسال دانشجويان هم

درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش بدون آزمون در دوره كارشناسي ارشد همان سال پذيرش 
  كند.

  
 پذير است.آموختگي و صرفاً براي يك بار امكانپذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش  -ج

 

به تشخيص گروه آموزشي و تأييد شوراي با آن هاي تحصيلي مرتبط رشتههمان رشته تحصيلي يا پذيرش در   - د
 پذير است.آموزشي دانشگاه امكان

  

  



 3صفحه 

دانشجويي را براي ورود به - هاي اول تا پانزدهم نهايي المپيادهاي علميدانشگاه اختيار دارد برگزيدگان رتبه. 2ماده
نامه از دبيرخانه زي آموزشي وزارت، با ارائه معرفيريهاي مرتبط به تشخيص شوراي عالي برنامههمان رشته يا رشته

  المپياد به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون، پذيرش كند.

  

  نامه، مجاز نيست.شيوهشده بر اساس اين تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته .3ماده

  

  خواهد شد. بررسي تحصيالت تكميلي ادارهكليه متقاضيان در  درخواست. 4ماده

  

  پذير است.نامه با تأييد شوراي استعداد درخشان دانشگاه امكان. پذيرش افراد مشمول اين شيوه5ماده

  

نامه، فقط يك بار تا اول شهريورماه هر سال نسبت به تواند با رعايت شرايط مندرج در اين شيوه. دانشگاه مي6ماده
شدگان بايد توسط معاون آموزشي دانشگاه براي تأييد صالحيت پذيرفتهپذيرش حائزين شرايط اقدام نمايد. اسامي 

  نام منوط به تأييد سازمان مذكور است.شدن ثبتعمومي به سازمان سنجش ارسال شود و قطعي

  

دانشگاه شمال  كارشناسي ارشدنامه اجرايي انتخاب متقاضيان ممتاز براي پذيرش بدون آزمون در دوره . شيوه7ماده
به تصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه رسيد و از تاريخ مذكور كليه  01/03/1396ماده در تاريخ  7در 

  االجراست.نامه اجرايي الزمو اين شيوهشده مصوبات قبلي مرتبط لغو 


