
 

  بسمه تعالي
  

در كشور  يها دانشگاهعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز كارشناسي ساير الاط
 )1399-1400نيمسال اول سال تحصيلي ( اردكانكارشناسي ارشد در دانشگاه  مقطع

   
 

 يها دورهارائه تسـهيالت بـه برگزيـدگان علمـي بـراي ورود بـه  نامه نيآئدانشگاه اردكان در نظر دارد با استناد به 
وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري براي  06/11/1398مورخ  301041/11شماره  نامه آئينتحصيلي باالتر طبق 

ذيرش دانشجو (بدون آزمون سهميه استعدادهاي درخشان) اقـدام بـه پـ 1399- 1400نيمسـال اول سـال تحصـيلي 
  نمايد. هاطع كارشناسي پيوسته ساير دانشگاهمق در مقطع كارشناسي ارشد از بين دانشجويان ممتاز

 

 شرايط پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد 

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

  .ارائه نمايند
همان رشته يا دانشجويي براي ورود به  -هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علميالف) برگزيدگان رتبه

 .از دبيرخانه المپياد علمي دانشجويي كشور نامه يمعرفهاي مرتبط، با ارائه  رشته

بـا گذرانـدن حـداقل  نيمسال تحصيلي 6ب) دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه پس از گذراندن 
ه پانزدبه لحاظ ميانگين كل جزو تعداد واحدها به پايين گرد شود)  حيصح ريغ(عدد  واحدهاي درسي چهارم سه

 آموخته دانشدر بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند و حداكثر در مدت هشت نيمسال درصد برتر 
  )31/06/99تا تاريخ  01/07/98(اتمام تحصيالت كارشناسي از شوند. 
و بـه لحـاظ ميـانگين كـل در شـوند  آموخته دانش نيمسال 6كه در مدت  ب: دانشجويان مندرج در بند 1تبصره 

ده درصد برتر باشند، پانزخود جزو  غير هم وروديدانشجويان هم رشته و ميانگين كل هشت نيمسال مقايسه با 
(اتمام تحصيالت  در دوره كارشناسي ارشد پذيرفته خواهند شد. مازاد بر ظرفيـت پـذيرش بدون آزمون صورت به

  )31/06/99كارشناسي تا تاريخ 
  است. ريپذ امكان بار كيو صرفاً براي  يآموختگ دانشپس از : پذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله 2تبصره 
از اين تسهيالت استفاده كنند كه سنوات  توانند يم: دانشجويان مهمان، انتقالي يا تغيير رشته در صورتي 3تبصره 

 8از رشته و دانشگاه دوم، حداكثر  يآموختگ دانشتا  در دوره كارشناسي از ورود به رشته و دانشگاه اول ها آنتحصيلي 
  نيمسال باشد.



  :نام ثبتجهت  ازيموردنمدارك 
 .در انتهاي همين اطالعيه 1و  2  تكميل شده شماره هاي فرم- 1 
  .صوير صفحه اول شناسنامه و كارت مليت- 2
  .ششم نيمسالشده تا پايان  ديتائيز نمرات ر- 3
  .يا تصوير برابر با اصل شده براي متقاضيان بند الف نامه يمعرفاصل  - 4
  .)پژوهشي يها تيفعالوه مدارك و مستندات مربوط به الع هرزومه علمي ب( ساير مدارك - 5
  به شرح زير: نام ثبتواريز حق  - 6

كه الزم است  باشند يم رشته گرايش 2مجاز به انتخاب حداكثر  ها دانشگاهبدون آزمون ساير  پذيرشكليه متقاضيان 
ريال  400000و براي انتخاب گرايش دوم مبلغ  (ششصد هزار ريال) ريال 600000انتخاب گرايش اول مبلغ بر 

بانك  2020084211 حساب شمارهبه درآمدهاي اختصاصي دانشگاه اردكان  حساب بهرا  (چهارصد هزار ريال)
  مدارك فوق ارسال نمايند.نموده و فيش واريزي را به همراه واريز  تجارت

  
 توضيحات مهم

، پيام نور، اسالمي هاي غيردولتي، غيرانتفاعي، آزاد دانشگاه آموختگان دانشپذيرش بدون آزمون از دانشجويان و  .1
 شدگان رفتهيپذ، الملل نيبهـاي  دانشـگاهي و دوره يها سيپرد، جـامع علمـي كـاربردي، مجازي، يحضور مهين

و همچنـين متقاضـيان داراي مـدرك  كارشناسي با سوابق تحصيلي، دارندگان مدرك حوزوي معادل كارشناسي
  .گيرد نميصورت  كارشناسـي ناپيوسـتهتحصـيلي 

 مطابق ضوابط وزارت علوم،كارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد،  پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز  .2
و سوابق داوطلبين انجام  ها تيفعالبه  يازدهيامتارزيابي و  پس از تحقيقات و فناوري و مقررات دانشـگاه،

  .حقي براي داوطلـب ايجاد نخواهد كرد گونه چيهپذيرد. بديهي است تشكيل پرونده و دعوت به مصاحبه،  مي
 نهائي، شدگان رفتهيپذم التندات مربوطه بـراي تطبيـق شـرايط و اعهمراه با مدارك و مس شدگان رفتهيپذاسامي  .3

  .م خواهد شدالاع بـه سـازمان سـنجش آمـوزش كشور
 توانند همچنـين متقاضـيان مي .باشد در همان رشته تحصيلي مي نامه نيآئاولويت ادامه تحصيل افراد مشمول  .4

  .ين تناسب با گروه آموزشي مربوطه خواهد بود)(تشخيص امتناسب درخواست دهند  يها شيگرادر يكي از 
رايگان و بدون دريافت  صورت بهتر التحصيلي با يها دوره، در نامه نييآپذيرش دانشجويان ممتاز مشمول اين  .5

اقدام به  كه يدرصورتت در اين دانشگاه پذيرفته شوند النشجوياني كه از طريق اين تسهيد؛ لذا داباش شهريه مي
شروع بـه تحصـيل نماينـد در صـورت انصراف ملزم به پرداخت هزينه آموزش رايگان نموده و  نام ثبت

  .شده خواهند بود نام ثبتهاي  نيمسال
 .گردد مسترد نمي وجه چيه به ها آنمدارك ارسالي داوطلبان و وجه پرداختي  .6

استعدادهاي درخشان  نامه نيآئگرايش براي دانشجوياني كه از طريق  رشته و تغيير انتقالي، ميهماني، تغيير .7
 .باشد انـد ممنوع مي پذيرش بدون آزمـون شـده

قطعي پس از پذيرش علمي منوط به تائيد دبيرخانه هيات مركزي گزينش دانشجو مستقر در سازمان  نام ثبت .8
از صدور هرگونه گواهي اشتغال به تحصيل تا  اردكانباشـد. بنابراين دانشگاه  سنجش آمـوزش كشـور مـي

  .ين تائيديه معذور استدريافت ا



حديد، افـراد حـائز الگيرد و در صورت ص پذيرش دانشجو بر اساس بررسي مدارك و سوابق داوطلبين صورت مي  .9
وه الرزومــه علمــي بعــ( گردنــد هــاي مربوطــه معرفــي مــي بـراي مصـاحبه علمـي بـه دانشــكده طيشرا

 .)پژوهشــي ضــميمه شــود يها تيفعالمــدارك و مســتندات مربــوط بــه 
 ي:با پست پيشتـاز به نشـان 15/05/1399متقاضيان بايد مدارك مورد نياز را حداكثر تـا پـايـان وقت اداري  .10

) 8951895491 يكد پست( اردكان دانشگاه كل ره)، دانشگاه اردكان، آموزش( يخاتم اهللا تيآاردكان، بلوار 
مربوط به پـذيرش بدون آزمون كارشناسي "ارسال نمايند و رسيد پستي را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت 

 .بـر روي پاكـت الزامـي اسـت "نام رشـته مـورد تقاضـا"و  "ارشد

 نخواهد شد.رسيدگي  15/05/1399خ زم به ذكر است به مدارك ناقص و يا دريافت شده بعد از تاريال .11

 مردادماهاواخر  http://www.ardakan.ac.ir آدرسبه  اردكان م نتايج از طريق سايت دانشگاهالاع يبيتقرزمان  .12
 خواهد بود. 1399سال 

يا  035- 32248171با اداره كل آموزش دانشگاه با شماره  توانند يمداوطلبان براي كسب اطالعات بيشتر  .13
 (در وقت اداري) تماس حاصل نمايند. 09132514644



 

  اردكاندانشگاه  1399-1400 يتحصيلي كارشناسي ارشد سال تحصيل يها رشته
  (براي پذيرش بدون آزمون و با استفاده از سهميه استعداد درخشان)

  
  گرايش  رشته  رديف

يعموم يشناس روان  1  ‐ 

يحقوق اسالم يو مبان فقه  2  ‐ 

يدولت تيريمد  3 يرفتار سازمان تيريمد   

يمنابع انسان تيريمد  4 ياسالم يمنابع انسان تيريمد   

 مشاوره خانواده مشاوره  5
 مشاوره مدرسه مشاوره  6
يمشاوره شغل مشاوره  7  

يمشاوره توانبخش مشاوره  8  

يجانور يشناس ستيز  9 ينيو تكو يسلول   

يميش يمهندس  10 ستيو كاتال كينتيترموس   

يكشاورز اقتصاد 11 ستيز طيو مح يعياقتصاد منابع طب   

يكشاورز اقتصاد  12 يو توسعه كشاورز استيس   

يكشاورز اقتصاد  13 يكشاورز يواحدها تيريو مد دياقتصاد تول   

يكشاورز اقتصاد  14 يمحصوالت كشاورز يابيبازار   

آب يو مهندس علوم  15 يو زهكش ياريآب   

زيآبخ يو مهندس علوم  16 و رودخانه البيس   

زيآبخ يو مهندس علوم  17  حفاظت آب و خاك 
يباغبان يو مهندس علوم  18 ينتيز اهانيگ   

يباغبان يو مهندس علوم  19 وهيدرختان م   

يباغبان يو مهندس علوم  20 ييدارو اهانيگ   

ستيز طيمح يو مهندس علوم  21 نيسرزم شيو آما يابيارز   

ستيز طيمح يو مهندس علوم  22 ستيز طيمح  يآلودگ   
ستيز طيمح يو مهندس علوم  23 يستيو حفاظت تنوع ز تيريمد   

مرتع يو مهندس علوم  24 مرتع ياياصالح و اح   

مرتع يو مهندس علوم  25 يو صنعت ييدارو اهانيگ   

ابانيو كنترل ب تيريمد  26  ‐ 
  

   



   

  فرم شماره يك
  

ها در مقطع ساير دانشگاه دانشجويان بدون آزمون پذيرش فرم درخواست
  در دانشگاه اردكان 1399-1400كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

  
 اطالعات فردي (توسط متقاضي تكميل شود) - 1

 
  شماره شناسنامه:               نام پدر:                                       نام و نام خانوادگي:                   

  كد ملي:                                           محل صدور شناسنامه:                     ه سريال شناسنامه:           شمار
     محل تولد:                                       شماره تلفن همراه:                 13..../....../....يخ تولد: ......تار

  شماره تلفن ثابت: 
  محل سكونت:دقيق آدرس 

  

 توسط كارشناس آموزش دانشكده تكميل گردد)( يليتحصاطالعات  - 2

  رشته/ گرايش مقطع كارشناسي:                               دانشگاه محل تحصيل:           
    شبانه    دوره: روزانه          )(شش نيمسال 96مهر      95 بهمن       95 مهر   94 ورودي بهمن

  معدل كل متقاضي تا پايان نيمسال ششم:     نيمسال ششم:                  تعداد كل واحد گذرانده تا پايان  
    :رتبه متقاضي در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي               رشته و هم ورودي:  هم تعداد دانشجويان

  
  امور آموزشي دانشگاه ركليمدمهر و امضاء معاون آموزشي/

  

 )(توسط متقاضي تكميل گردد درخواستي يها شيگرارشته/  - 3
 :كارشناسي ارشد تحصيل در مقطعمرتبط با رشته تحصيلي كارشناسي جهت ادامه  موردتقاضارشته/گرايش 

  اولويت اول:                                                     اولويت دوم:     
  

  
اينجانب........................................ صحت موارد فوق و مدارك ارائه شده را تعهد نموده و مسئوليت هرگونه خطا يا اشتباه 

وزارت علـوم،  06/11/1398مورخ  301041/11شماره  نامه نيآئشوم بر اساس و متعهد مي گيرمرا بر عهده مي
باشم و چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، حداقل شرايط ورود به دوره كارشناسي ارشد را دارا مي تحقيقـات و فنـاوري
ادامه تحصيل من جلوگيري به عمل تواند از ام دانشگاه ميشخص شود كه واجد شرايط فوق نبودهپذيرش و تحصيل م

                مقررات با اينجانب رفتار نمايد. طبقآورده و 
   مضاء متقاضي:ا

  تاريخ

محل الصاق 
 عکس



  

  فرم شماره دو                                                      
  گواهي ممتازي

  
  اردكانبه: مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه 

  از: اداره كل آموزش دانشگاه.................................
 

  :شودگواهي مي لهيوس نيبد
  

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

................................. در دوره روزانه/شبانه مقطع  تحصيليدانشجوي ورودي نيمسال اول/دوم سال 

  باشد.مي اين دانشگاهكارشناسي پيوسته در رشته/گرايش................................................. 

 رشته نامبرده است) واحدهاي درسي كل چهارم سه (كه حداقل نامبرده با گذراندن............... واحد درسي

با كسب تا پايان نيمسال ششم در بين......................... نفر از دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود 

در بين  جزو پانزده درصد برترميانگين............................. رتبه................................ را احراز نموده و 

شده  ليالتحص فارغ 139باشد و تا تاريخ ......./...../......ميهم ورودي خود  دانشجويان هم رشته و

  است/خواهد شد.

  ترجمه است. ازجمله اين گواهي جهت ارائه به دانشگاه اردكان صادر گرديده و فاقد هرگونه ارزش ديگري

  

  
 امور آموزشي دانشگاه ركليمدمهر و امضاء معاون آموزشي/

  

 شماره:
 تاريخ:


