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استعدادهای درخشان با  سامانه از طریقتوانند میمتقاضی  های دولتیدانشجویان دانشگاه

   9139 /52/02اکثر تا تاریخ حد  http://talent.uk.ac.irآدرس 

 .جهت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون اقدام نمایند

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 گروه استعدادهای درخشان

   کارشناسی ارشددر مقطع  استعدادهای درخشانپذیرش بدون آزمون آگهی 

 6/11/1398و   مورخ /300430شماره نامهنییطبق آ 1399 – 1400 سال تحصیلی
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  1399 – 1400 سال تحصیلی  ارشد یدرخشان در مقطع کارشناس یبدون آزمون استعدادها پذیرش

ع ن ممتذاز در مقطذ  اجرایی نحوه پذذیرش بذدون آزمذون دانشذ ویا     نامهنیآئ بر اساسدر نظر دارد  شهید باهنر کرمان دانشگاه رساندیمبه اطالع 

از  ،نه پذیرش داردی که دانش وی کارشناسی ارشد روزاهای، در رشتهیلی و  بدون شرکت در آزمونتحصاز طریق ارزیابی سوابق  ،کارشناسی ارشد

 نماید.دانش و اقدام به پذیرش  1399 - 1400شرایط برای سال تحصیلی  متقاضیان واجد

 :و ارسال مدارک   نامثبتنحوه      

 ، تعداد هم ورودیتایید اینترنتی رتبه، معدلپس از  نمایند  ومراجعه   http://talent.uk.ac.ir باید به آدرس اینترنتی نامثبتداوطلبان برای 

 می باشدو تعداد واحد گذرانده تا پایان ترم ششم )تایید این فرم برای دانش ویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سامانه گلستان امکانپذیر 

به همراه دیگر مدارک  را  شده تاییدفرم ثبت نام اینترنتی خود را ان ام داده و ، (این تایید نیز در فایل پی دی اف پیوست می باشد نحوه اخذ

توانند با هماهنگی دانشگاه مربوط تایید رتبه، معدل در این سایت آپلود نمایند. دانش ویان سایر دانشگاه نیز می  25/02/99 تا تاریخ ستیدرخوا

دریافت و در هنگام ثبت نام اینترنتی به  به صورت الکترونیکی یا حضوری و تعداد هم روردی ها و تعداد واحد گذرانده خود را از دانشگاه خود

 همراه سایر مدارک آپلود نمایند.

 شرایط اختصاصی: 

پس از که  هاانشگاهدسایر  درصد اول پانزدهان دانش وی دانشگاه شهید باهنر کرمان و ده درصد بعدیو  درصد برتر  پانزدهدانش ویان  -1

  .شوند آموختهدانشحداکثر پس از هشت نیمسال تحصیلی درسی را گذرانده و  هایواحد سه چهارم نیمسال تحصیلی شش گذراندن

 شوند.فارغ التحصیل  31/06/1399لغایت  1/7/1398در بازه زمانی دانش ویان بایستی  -2

مذان رشذته یذا    رای ورود بذه ه از دبیرخانه المپیاد ب نامهیمعرفول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانش ویی  با ارائه ا یهارتبهبرگزیدگان  -3

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری. یزیربرنامهمرتبط به تشخیص شورای عالی  یهارشته

  .است ریپذامکان بارکیبرای  صرفاًو  یآموختگدانشپذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از  -4

گذروه هذدایت اسذتعدادهای درخشذان بذه آدرس       سذامانه در  را خذود اطالعذات   ،اصذلی  فذرم  دییذ تأو  الزم است دانشذ ویان پذس از تکمیذل    -5

http://talent.uk.ac.ir   نمایند.   دریافتوارد نموده و کد رهگیری را 

 المللنیب هایسیو پرد یکیکاربردی، آموزش الکترون یعلم ،یانتفاع ریغ ،یدولت ریغ ،یآزاد اسالمفراگیر، نور،  امیشگاه پدان انیمتقاض -6

 .ستندین هنامنیآئ نی)خودگردان( م از به استفاده از ا

 .باشندنمی رییتغقابلهای انتخابی رشته/گرایشو  گرددینممسترد  وجهچیهبه داوطلبان  مدارک ارسالی : 1 تبصره

پذس از تذاریخ    به مدارک ناقص و یا دریافت شذده  و ردیگیمصورت  پذیرش نهایی متقاضیان بر اساس بررسی مدارک و سوابق تحصیلی :2تبصره 

رزیذابی   نش پس از احقی برای داوطلب ای اد نخواهد کرد و نتی ه گزی گونهچیهبدیهی است تشکیل پرونده  .ترتیب اثر داده نخواهد شد ذکرشده

 اعالم خواهد شد.و سوابق تحصیلی داوطلبین  هاتیفعال

در  98سذال   که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسذی ارشذد   باشندیم ییهاشیگراتمامی رشته  رشیموردپذ یهارشته: 3تبصره 

مراجعذه   ربوطذه بخذش م بذه   98کارشناسی ارشد سال  یهارشتهاطالع از  )جهت د.شابپذیرش داشته در دوره روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 .  نمایید(

ز اانش ویانی که دی )دروجزء پانزده درصد برتر دانش ویان غیر وو  گردندیم لیفارغ التحص یلیکه طی شش نیمسال تحص یانی: دانش و4تبصره 

ورتی کذه در  صذ در این دانش ویان  ؛باشندیفراخوان م نیام از به شرکت در باشند ( میشوندمی لیفارغ التحص 31/06/1399 تیلغا 1/7/1398

 تیذ لغا 15 یر روزهادالزم است ترم پن م وارد نموده و پایان گذرانده خود را تا  یمعدل و تعداد واحدهاباشند، ترم پن م مشغول به تحصیل می

 .ندیتماس حاصل نما 03431323116با شماره  ایگروه مراجعه  نیمعدل و تعداد واحدها به ا شیرایجهت و رماهیت 30

   مدارک الزم:

ان یذق سذامانه گلسذت   تایید رتبه و معدل تا پایان ترم ششم( )درخواست و تایید این فذرم از طر  و  شامل انتخاب اولویت هااصلی )  فرم -1

 برای دانش ویان دانشگاه شهید باهنر کرمان امکانپذیر می باشد(

       کارت ملی عکس -4                     فتمه ترم شروع  تا ترمکیتفککارنامه به عکس  -3                 صفحات شناسنامه عکس -2
    

ثبت  یریکد رهگ سپس دییآپلود نما ینترنتیقرار داده و هنگام ثبت نام ا پیز لیفا کیدر  یفرم اصلتایید مدارک فوق را پس از  یتوجه: تمام

 دریافت کنید.را  ینترنتینام ا
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 زد یکتابه نام ای
 1399-1400در سال تحصیلی ارشد کارشناسی مقطع در بدون آزمون پذیرش درخواست اصلی فرم

ق حضوری یا ها نیز به طری)دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان این فرم را از طریق سامانه گلستان دریافت و تایید نمایند و دانشجویان سایر دانشگاه

 دانشگاه خود دریافت و تایید  نمایند( الکترونیکی توسط

 

        ....... ............... ییدانشذذ و شذذمارهه بذذ 13ل ....سذذا ،□بهمذذن   ،□مهذذر  دانشذذ وی ورودی ..........نم .......................................خذذاآقای/ این انذذب

 کلل  ازواحذد     .. ..... تعذداد  شش ترمانیاپتذا  که  .............................. پدر...................شماره شناسنامهنام  و کد ملی ...............................  13متولد......

در  یلیحصذ ت نیمسذال   ،□ شذش  ، □ هفذت   ، □ هشذت  طذی  و گذرانذده  ........... بذا معذدل  باشذد را  مذی  که ..............واحد واحدهای درسی

 .......................................................................................کدهشذذذندا.....................................از دانشگاه........................................................................ ...تذذذاریخ................

 آموختذه دانذش  ،□ه روزان  ،□دوره  شبانه در یلیالتحصفارغوروری رشته نفر هم ................ بین.......رتبه...... با کسب .....................رشته...................در 

یذا جذزء ده     □ ندانشگاه شهید بذاهنر کرمذا   بعدی جزء ده درصد ،□دانشگاه شهید باهنر کرماندرصد اول  پانزدهو جزء  □خواهم شد   ،□شده 

     باشم.می (ورودی)به تفکیک دانش ویان هم رشته و هم ورودی خود  □ا هر دانشگاهول سایدرصد ا

 

 زیر را دارم. هایگرایش/در رشتهبه ترتیب  بدون آزمون ارشد کارشناسی مقطعپذیرش در  تقاضای

 ........................................گرایش ..........................شته ....ر - 5.................    ..............گرایش ...........................رشته ..... -1 

 .................................  گرایش ................................رشته ... -6   .................  .............................. گرایش ........رشته ...... -2

 ... ...............................گرایش   .............................رشته ..... -7  ................   ............... گرایش ............................رشته . -3

 ........ ..........................  گرایش ...........................رشته ....... -8..............................     .رشته ............................. گرایش  -4

 اریخ و امضاء متقاضیت                                                                                                                                                    

 
       :  متقاضی پستی آدرس

                                                                                                 :     تماس متقاضیشماره                   آدرس پست الکترونیک:                           

 : اریخت                                                                                                             گروه/بخش ریاست  خانوادگی نام و نام
  هر و امضام                                ،موردتقاضا ..... رشتۀتعداد  و  های درسیواحدکل سه چهارم تعداد گذراندن حداقل ورودی، معدل، رتبه،  
                            های مذکور ادامه تحصیل دهد.تواند در رشتهدانش و میو  باشدیمبخش/گروه  دیتائمورد  

                   
  اریخ:ت                                                                     دانشکده/معاون آموزشی ریاست خانوادگی نام و نام
 هر و امضام                               .مورد تایید می باشد های درسیواحدکل سه چهارم ورودی، معدل، رتبه و گذراندن حداقل    

              امور آموزشی دانشگاه رکلیمدنام و نام خانوادگی 
                                                            

التحصیل فارغ 31/6/1399لغایت  1/7/1398در بازه زمانی و  رساندمی/ترم به پایان رسانده 8 نامبرده دوره کارشناسی خود را حداکثر درشود گواهی می

 /بعدیرصد اول/ده د درصد پانزده همچنین جزء است گذرانده ششم ترمانیپارا تا های درسی واحدکل سه چهارم و حداقل  .شده یا خواهد شد

 و یا جزءده درصد اول سایر دانشگاه ها می باشد.  دانشگاه شهید باهنر  یهم رشته/هم ورود انیدانش و

 :اریخت                                                                                             

 مهر و امضا
              

 .غو نمایدلعی، دانشجو را از لیست متقاضیان حذف و  قبولی وی را در هر زمان حتی پس از پذیرش قط ذکرشدهاز موارد  هرکدامتواند در صورت مغایرت دانشگاه می
 


