
 

 ارشددانشجو در مقطع كارشناسي پذيرش بدون آزمونقابل توجه متقاضيان استفاده از تسهيالت  

 0911-0011سال تحصيلي  در بجنورددانشگاه 

 هدايت استعدادهاي درخشان شوراي 30/11/1031مورخ  و/033003شماره  نامهدر راستاي اجراي آيين بجنورد دانشگاه ،رساندوسيله به اطالع ميبدين

هاي دانشگاه از كليه مذكورنامه شرايط آيينويان مقطع كارشناسي پيوسته واجد دانشجاز بين ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

اقدام به پذيرش  0جدول شماره هاي مندرج در در رشته ،1033-1033سال تحصيلي  ارشدورود به مقطع كارشناسي براي  سراسر كشور دولتي

 نمايد. دانشجو مي

مديريت امور آموزشي و را به  مدارك مربوط 13/30/33 توانند حداكثر تا تاريخميبوده، نامه آيين كه واجد شرايط استفاده از اين داوطلباني

 ؛ بديهي استنمايند يا تحويل دبيرخانه دانشگاه بجنورد ارسال به صورت پستي درخشان( هاياستعداد)دفتر  بجنورددانشگاه  تحصيالت تکميلي

 .نخواهد شد بررسيهاي واصله پس از اين تاريخ، درخواست

آموختگان برتر دوره كارشناسي كه دانشگاه بجنورد را از طريق اين فراخوان براي ادامه تحصيل در مقطع به دانش 

 گردد.اعطا مي 2جدول شماره انتخاب نمايند كمک هزينه تحصيلي مطابق  ارشد كارشناسي

 باشد:بررسي اوليه درخواست متقاضيان به شرح زير مي برايو ضروري مدارك مورد نياز 

، حداقل ششمنيمسال كه تا پايان  هادانشگاه 0911ويژه دانشجويان ورودي سال  (0)فرم شماره تکميل و ارسال گواهي احراز رتبه  (1
0

0
 هايواحد   

 تا 31/30/1031در بازه زماني  وبرتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشد  پانزده درصدو به لحاظ ميانگين كل، جزو را گذرانده  درسي

 ند شد؛آموخته شده يا خواهدانش 01/30/1033

بررسي درخواست متقاضي، ارسال مدارك مربوط  به منظور) متقاضياندرخصوص بررسي سوابق آموزشي و پژوهشي  2فرم شماره تکميل و ارسال ( 2

 به سوابق آموزشي و پژوهشي دانشجو، الزامي است(؛

موختگي آ)از زمان دانش در آن قيد شده باشد آموختگيدانشكه تاريخ  آموختگانويژه دانش ارائه تصوير مدرك تحصيلي دوره كارشناسي( 0

  ؛نگذشته باشد(بيشتر از يکسال دانشجو، 

 تصوير ريزنمرات واحدهاي درسي گذرانده شده؛( 0

 ؛(1شماره  )فرم رتبه احراز گواهيالصاق شده به قطعه عکس  يک( 5

 ( تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي؛0

 

سمــــه تعـــــالـــياب  



 دعوت به مصاحبه  ،بجنورددرخشان دانشگاه  هاياستعدادتوسط دفتر هاي واصله، پس از بررسي اوليه درخواست واجدين شرايطدر صورت لزوم 

 اييد.مراجعه حضوري خودداري نم هرگونه از، لذا خواهشمند است خواهند شد

 

 0فرم شماره 

 2فرم شماره 

 0جدول شماره 

 2جدول شماره 

 

 بجنورد درخشان دانشگاه هايدفتر استعداد                                                                                          

 

 آدرس پستي: 

آموزشي و تحصيالت تكميلي ـ دفتر  مديريت امورـ  بجنورد دانشگاه ـجاده اسفراين  0كيلومتر -بجنوردـ  خراسان شمالي

 درخشان ايهاستعداد

 1019011000كد پستي 

  112 -92210129:  تلفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


