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در مقطع كارشناسي  اردكانكارشناسي دانشگاه  عيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتازاطال
 1399-1400 ارشد سال تحصيلي

  
ت بـه برگزيـدگان علمـي بـراي ورود بـه الارائه تسـهي نامه نيآئدر نظر دارد با استناد به  اردكاندانشگاه 

وزارت علـوم، تحقيقـات و  06/11/1398مورخ  301041/11شماره  نامه نيآئطبق  ترالتحصيلي با يها دوره
سهميه  بدون آزمون(اقـدام بـه پـذيرش دانشجو  1399- 1400 براي نيمسـال اول سـال تحصـيليفنـاوري 

دانشگاه  كارشناسي پيوستهمقطع  در مقطع كارشناسي ارشد از بين دانشجويان ممتاز استعدادهاي درخشان)
 .نمايد اردكان

 

 شرايط پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد

يكـي از كه حـائز ) 1395نيمسال اول و دوم  1394 ورودي نيمسال دوم( دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي
درخواسـت خـود را بـه آموزش دانشگاه ارائه  نامه نيآئتوانند براي استفاده از مزاياي اين  شـرايط زيـر هستند، مي

  .نمايند
براي ورود به همان رشته يا  دانشجويي - هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علميبرگزيدگان رتبه )الف

 .علمي دانشجويي كشور دبيرخانه المپياداز  نامه يمعرفارائه هاي مرتبط، با  رشته

بـا گذرانـدن  نيمسال تحصيلي 6دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه پس از گذراندن  )ب
به لحاظ ميانگين  تعداد واحدها به پايين گرد شود) حيصح ريغ(عدد  واحدهاي درسي چهارم سهحـداقل 
در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند و حداكثر در مدت هشت ه درصد برتر پانزدكل جزو 
  )31/06/99تا تاريخ  01/07/98ت كارشناسي از الاتمام تحصي(شوند.  آموخته دانشنيمسال 
شـوند و بـه لحـاظ ميـانگين كـل  آموخته دانش نيمسال 6كه در مدت  ب: دانشجويان مندرج در بند 1تبصره 

ده درصد برتر پانزخود جزو  هم وروديغير دانشجويان هم رشته و ميانگين كل هشت نيمسال در مقايسه با 
اتمام (در دوره كارشناسي ارشد پذيرفته خواهند شد.  مازاد بر ظرفيـت پـذيرش بدون آزمون صورت بهباشند، 
  )31/06/99ت كارشناسي تا تاريخ التحصي
  است. ريپذ امكان بار كيو صرفاً براي  يآموختگ دانشاز پس : پذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله 2تبصره 



از اين تسهيالت استفاده كنند كه  توانند يم: دانشجويان مهمان، انتقالي يا تغيير رشته در صورتي 3تبصره 
از رشته و دانشگاه  يآموختگ دانشدر دوره كارشناسي از ورود به رشته و دانشگاه قبلي تا  ها آنسنوات تحصيلي 

  نيمسال باشد. 8، حداكثر اردكان
  

  نام ثبتاطالعات 
رم شماره يك را به آموزش دانشگاه تحويل دهند و به تقاضاهاي ف 15/05/1399 تاريختا حداكثر متقاضيان بايد 

  شود.رسيدگي نميتاريخ  نيبعدازادريافت شده 
  

 توضيحات مهم

كارشناسـي ارشـد، مطـابق ضـوابط پذيرش بدون آزمون دانشـجويان ممتاز كارشناسـي در مقطـع  .1
 .پذيرد وزارت علـوم، تحقيقات و فناوري و مقررات دانشگاه انجام مي

 شدگان رفتهيپذهمراه با مدارك و مستندات مربوط براي تطبيق شرايط و اعالم  شدگان رفتهيپذاسامي  .2
  .نهـائي، به سازمان سنجش آموزش كشور اعالم خواهد شد

باشـد. همچنـين  در همـان رشـته تحصـيلي مـي نامه نيآئراد مشمول اين اولويت ادامه تحصيل اف .3
 ين تناسب با گروهتشخيص ا(.متناسب درخواست دهند يها شيگرااز  يكيدر توانند متقاضـيان مي

  خواهد بود) همربوط آموزشي
و بـدون  رايگـان صورت بهنامه در دوره كارشناسي ارشـد  پذيرش دانشجويان ممتاز مشمول اين آئين .4

. لذا دانشجوياني كه از طريق اين تسهيالت در اين دانشگاه پذيرفته شوند، دريافـت شهريه خواهد بود
ملزم به پرداخت  به تحصيل نمايند، در صورت انصرافنمـوده و شروع  نام ثبتاقدام به  كه يدرصورت

  خواهند بود. شده نام ثبتهاي در نيمسال هزينه آمـوزش رايگـان
اسـتعدادهاي  نامه نيآئالي، ميهماني، تغيير رشته و تغيير گرايش براي دانشجوياني كه از طريـق انتق .5

 .اند، ممنوع است درخشـان پذيرش بدون آزمون شده

قطعي پس از پذيرش علمي و تائيد سازمان سنجش، منوط به تائيد دبيرخانـه هيـأت مركـزي  نام ثبت .6
سنجش آموزش كشور است، بنابراين دانشگاه اردكان از صدور سازمان  گـزينش دانشجو مستقر در

 .هرگونـه گـواهي اشـتغال بـه تحصيل براي دانشجويان پذيرفته شده تا دريافت اين تائيديه معذور است

ماه مرداداواخر  akan.ac.irhttp://www.ard آدرسبه م نتايج از طريق وبگاه دانشگاه زمان تقريبي اعال .7
 خواهد بود. 1399سال 

 



  اردكاندانشگاه  1399- 1400 يتحصيلي كارشناسي ارشد سال تحصيل يها رشته
  

  گرايش  رشته  رديف
  ‐  يعموم يشناس روان  1
  ‐  يحقوق اسالم يو مبان فقه  2
  يرفتار سازمان تيريمد  يدولت تيريمد  3
  ياسالم يمنابع انسان تيريمد  يمنابع انسان تيريمد  4
  مشاوره خانواده  مشاوره  5
  مشاوره مدرسه  مشاوره  6
  يمشاوره شغل  مشاوره  7
  يمشاوره توانبخش  مشاوره  8
  ينيو تكو يسلول  يجانور يشناس ستيز  9
  ستيو كاتال كينتيترموس  يميش يمهندس  10
  ستيز طيو مح يعياقتصاد منابع طب  يكشاورز اقتصاد 11
  يو توسعه كشاورز استيس  يكشاورز اقتصاد  12
  يكشاورز يواحدها تيريو مد دياقتصاد تول  يكشاورز اقتصاد  13
  يمحصوالت كشاورز يابيبازار  يكشاورز اقتصاد  14
  يو زهكش ياريآب  آب يو مهندس علوم  15
  و رودخانه البيس  زيآبخ يو مهندس علوم  16
  وخاك آبحفاظت   زيآبخ يو مهندس علوم  17
  ينتيز اهانيگ  يباغبان يو مهندس علوم  18
  وهيدرختان م  يباغبان يو مهندس علوم  19
  ييدارو اهانيگ  يباغبان يو مهندس علوم  20
  نيسرزم شيو آما يابيارز  ستيز طيمح يو مهندس علوم  21
  ستيز طيمح  يآلودگ  ستيز طيمح يو مهندس علوم  22
  يستيو حفاظت تنوع ز تيريمد  ستيز طيمح يو مهندس علوم  23
  مرتع ياياصالح و اح  مرتع يو مهندس علوم  24
  يو صنعت ييدارو اهانيگ  مرتع يو مهندس علوم  25
  ‐  ابانيو كنترل ب تيريمد  26

  



  فرم شماره يك                                          
دانشگاه اردكان براي سال  آزمون در مقطع كارشناسي ارشدفرم درخواست ادامه تحصيل بدون 

  (مخصوص دانشجويان دانشگاه اردكان) 1399-1400تحصيلي 
  

 (توسط متقاضي تكميل شود) اطالعات فردي - 1

  نام و نام خانوادگي:                               نام پدر:                                 شماره شناسنامه:
  13سريال شناسنامه:                        محل صدور شناسنامه:                تاريخ تولد: ....../....../............شماره 

  محل تولد:                                        كد ملي:                                  شماره دانشجويي:
  رشته/گرايش مقطع كارشناسي:

  
  

 ولويت:امه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد به ترتيب ارشته/گرايش مورد تقاضا جهت اد - 2

 
  اولويت اول:                                                     اولويت دوم:                

  امضاء متقاضي:                                                                                                             
  تاريخ:                                                                                                       

  
 كارشناس آموزش دانشكده تكميل شود)(توسط  اطالعات تحصيلي - 3

 
  ....خانم/آقاي .............................................. فرزند............................. به شماره شناسنامه................ شود يمگواهي 

مقطع كارشناسـي پيوسـته    دوره روزانه/شبانه.......... در دانشجوي ورودي نيمسال اول/دوم سال تحصيلي.......................
  .باشد يمدر رشته/گرايش................................................. دانشگاه اردكان 

شته و هم ورودي خود تا پايـان  نامبرده با گذراندن............... واحد درسي در بين......................... نفر از دانشجويان هم ر
شـش نيمسـال   گذرانـدن  ميانگين............................. رتبه................................ را احراز نموده و بـا   بل ششم با كسسانيم

در بـين   جـزو پـانزده درصـد برتـر    به لحـاظ ميـانگين كـل     واحدهاي درسي چهارم سهحـداقل گذراندن و  تحصيلي
  شده است/خواهد شد. ليالتحص فارغ 139و تا تاريخ ......./...../...... باشد يمدانشجويان هم رشته و هم ورودي خود 

  
 مهر و امضاء معاون آموزشي/مدير امور آموزشي دانشگاه


