
  
 بسمه تعالي

 دانشگاه محقق اردبيلي
  دانشگاه تحصيالت تكميلي معاونت آموزشي وحوزه 

  اداره استعدادهاي درخشان
دوره آزمون براي بدون و ساير دانشگاهها ي دولتي كشور   دانشجويان داخل دانشگاه  فراخوان پذيرش

  دانشگاه محقق اردبيلي  1399-1400سال تحصيلي كارشناسي ارشد 
پذيرش براي  درصد برتر دانشجويان دوره كارشناسي 15 آيين نامه استعدادهاي درخشانه محقق اردبيلي در راستاي اجراي دانشگا 

 299574/2شـماره  هـاي   ابالغيـه  ، 5/5/93مـورخ   77948/21شـماره   آيين نامهبراساس  دوره كارشناسي ارشدبدون آزمون 
ــه  25/10/98تــدوين و در تــاريخ  وم، تحقيقــات و فنــاوريوزارت علــ 15/9/97مــورخ  227541/2و  16/12/96مــورخ  ب

، اقـدام بـه پـذيرش اسـتعدادهاي     1/11/98و از تـاريخ  تصويب جلسه شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه محقق اردبيلـي رسـيده   
در در  1399-1400بـراي سـال تحصـيلي    ساير دانشگاه هـاي معتبـر دولتـي    از داخل دانشگاه و درخشان در دوره كارشناسي ارشد 

داراي سـهميه پـذيرش از طريـق كنكـور      1399تمامي رشته ها / گرايش دوره كارشناسي ارشد دانشگاه محقق اردبيلي كه در سـال  
به صورت ثبـت  با شرايط ذيل  1شماره رشته هاي مندرج در جدول كارشناسي ارشد هستند، از ميان دانشجويان و دانش آموختگان 

  رد. دانشجو مي پذينام اينترنتي 
  

  شرايط عمومي -الف
  احراز صالحيت عمومي مطابق مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري    
  شرايط اختصاصي - ب
 ششمنيمسال دوره كارشناسي پيوسته كه پس از گذراندن سه چهارم واحدهاي درسي در پايان دانشجويان   -1

  د.نورودي خود باشرشته و هم ر هم درصد برت 15به لحاظ ميانگين كل (معدل كل پايان ترم ششم) جزو 
درصد برتر  15جزو كه    95بهمن مهر و، ورودي هاي  94ورودي بهمن ماه  و شبانهروزانه مجموع   – 2

  .دندانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باش
ل مي شوند و به مدارك آن دسته از دانشجوياني كه در طول شش نيمسال تحصيلي موفق به فارغ التحصي -3

هستند، به صورت مازاد بر  ورودي خودرشته و هم هم درصد برتر دانشجويان  15حاظ ميانگين كل، جزو ل
  ظرفيت، جهت پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بررسي خواهد شد.

(متقاضياني كه طول مدت  دننيمسال فارغ التحصيل شو 8طي بايد حداكثر  ،درصد برتر 15دانشجويان  - 4
 باشد، مجاز به استفاده از تسهيالت اين فراخوان نمي باشند). نيمسال 8امه تحصيلي بيش از تحصيل آن ها در كارن

  د.نفارغ التحصيل گرد  31/6/99درصد برتر مي بايست حداكثر تا مورخه  15دانشجويان  -5
د نسبت به مي توانن دانشجويي كشور -المپياد علمي  مرحله نهايي پانزدهم تا اولدانشجويان حائز رتبه هاي  - 6

   كشور اقدام نمايند.سازمان سنجش و آموزش  علمي دانشجوييدبيرخانه المپياد  با ارائه معرفي نامه ازثبت نام، 
درصد برتر دانشجويان حائز شرايط اين  15چنانچه  :براي دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي 1تبصره -

ن آزمون ظرفيت پذيرش بدو يابه دليل انصراف يا عدم تقاضا، از تسهيالت مربوط استفاده نكردند  ،ماده
 ده درصدي تكميل نشد، در اين صورت دانشگاه مجاز به جايگزيني صرفاً دوره كارشناسي ارشد رشته ا

  مي باشد.با اولويت رتبه متقاضيان در آن رشته  از دانشجويان دانشگاه محقق اردبيليبعدي  برتر
  
  



  
  

  :نكات مهم
   .باشد پذير مي كارشناسي داوطلب امكان دورهپذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در همان رشته    .1
سازمان سنجش مالك نهايي پذيرش گرايش هاي دوره كارشناسي ارشد  99دفترچه انتخاب رشته سال  .2

 روزانه خواهد بود.
 ان سنجش آموزش كشور خواهد بود.منوط به تاييد سازم ،پذيرش نهايي متقاضيان .3
  مدارك ناقص بررسي نخواهند شد. .4
سازمان سـنجش آمـوزش كشـور، دانـش آموختگـان       31/6/96مورخ  49505براساس ابالغيه شماره  .5

  كارشناسي ناپيوسته(كارداني به كارشناسي) امكان استفاده از تسهيالت پذيرش بدون آزمون را ندارند.
شوراي استعدادهاي درخشان شته و گرايش متقاضي در كميته منتخب  رتشخيص بررسي نهايي سوابق و  .6

 انجام مي شود.  دانشگاه
دوم مردادماه سال  مهيدر ن www.uma.ac.ir/eduفهرست پذيرفته شدگان از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه  .7

 اعالم خواهد شد. 99
مي توانند مـدارك   سراسر كشوردر ي ساير دانشگاه هاي معتبر دولتو محقق اردبيلي دانشجويان دانشگاه  .8

    .نمايندبارگذاري  از طريق سامانه پذيرش  31/3/99حداكثر تا تاريخ را  ذيلمشروحه 
  :و ارسال به سامانه ثبت نام مدارك الزم

     ) .................(بارگذاری   1فرم شماره تكميل  .1
     ) .................(بارگذاری    2فرم شماره تكميل  .2
     ) .................(بارگذاری  شناسنامهو صفحه اول  كارت ملي كپي   .3
     ) .................(بارگذاری  (ممهور به مهر آموزش دانشكده) تحصيلي دوره كارشناسيكارنامه    .4
ــز  .5 ــغ واريــ ــال  000/600مبلــ ــادلريــ ــد (معــ ــان  ششصــ ــزار تومــ ــماره    )هــ ــاب شــ ــه حســ بــ

510100004001072303022982IR  انك مركزي جمهوري اسالمي ايران (قابل پرداخت نزد ب
در تمامي شعب بانك ملي سراسر كشور) تحت عنوان تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشـگاه محقـق   

در سـامانه  واريز فـيش بـانكي   تصوير ( اردبيلي يا از طريق درگاه الكترونيك سايت دانشگاه واريز گردد
  مدارك ارسالي و وجه پرداختي داوطلب به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد. :مهمتذكر   شود). .................بارگذاری 

  محقق اردبيلي استعدادهاي درخشان دانشگاه دفتر                                                             
  


