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ارائه تسهيالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصيلی باالتر  نامهآئين بهدانشگاه ميبد در نظر دارد با استناد 

اقدام  1401-1402 تحصـيلیبرای نيمسـال اول سـال  

 نماید.ميبد از بين دانشجویان ممتاز دانشگاه به پذیرش دانشجو 

 شرایط عمومی: -فال
 جمهوری اسالمی ایران اعتقاد به دین مبين اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی -

 نظام جمهوری اسالمی ایرانقانون اساسی و متعهد به  -

 به تشخيص مراجع ذیصالح نداشتن ممنوعيت تحصيل -

 شرایط اختصاصی: -ب

جهت  توانندمیهستند،  ( كه حائز یکی از شرایط زیر97 و نيمسال اول و دوم 96 نيمسال دوم )ورودی دانشجویان ممتاز مقطع كارشناسی

 :درخواست خود را به دانشـگاه ميبد ارائه نمایند نامهآئيناستفاده از مزایای این 

مـرتبط،  هایرشتهرشته برگزیده یـا  دانشجویی برای ورود به همان -اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپيادهای علمی هایرتبهبرگزیدگان  -1ب 

 .دبيرخانـه المپياداز  نامهمعرفـیارائه بـا 

 هارمچسهنيمسال تحصيلی با گذراندن حداقل  ششپس از گذراندن كارشناسی پيوسته كه  مقطعدانشجویان ممتاز  -2ب 

در بين  درصـد برتر پانزدهجـزو  ،به لحاظ ميانگين كل (4001)با احتساب واحدهای گذرانده شده در تابستان  درسیهای واحد

ز ا)اتمام تحصيالت كارشناسی  شوند. آموختهدانشورودی خود باشند و حداكثر در مدت هشت نيمسال  رشته و هم دانشجویان هم

 (.31/06/1401تا تاریخ  01/07/1400

، دانشگاه می تواند برای محاسبه حد نصاب واحدهای درسی سال جاریطبق مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای  :1 تبصره 

واحد از مجموع سه چهارم  4، با كسر حداكثر داشته اند ه علت مشکالت ناشی از بيماری كرونا حذف واحدبدانشجویانی كه 

 اقدام نماید و لذا این دسته از دانشجویان نيز می توانند درخواست خود را ارائه نمایند. واحدهای درسی

بـه لحـاظ ميـانگين كـل در مقایسه با دانشجویان هم رشته شـوند و  آموختهدانشنيمسال  6كه در مدت  یدانشجویان :2 تبصره

در دوره كارشناسی ارشد  مازاد بر ظرفيـت پـذیرش بدون آزمون صورتبه، درصد برتر باشندپانزده هم ورودی خود جزو غيرو 

 (.31/06/1401)اتمام تحصيالت كارشناسی تا تاریخ  .پذیرفته خواهند شد

 امکان پذیر است.بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای همان سال  پذیرش برای سال تحصيلی :3 تبصره

 می باشد.نيسمال تحصيلی  10ثر حداكرای دانشجویان تحصيل همزمان در دو رشته، مدت مجاز ب :4 تبصره

 اطالعيه 
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نيمسال  7از  متقاضيان پساضافه می شود. مقایسه یک نيمسال به سنوات مجاز داده اند حداكثر تا تغيير رشته انشجویانی كه رای دب :5 تبصره

 تحصيلی با دانشجویان هم رشته ای كه بيشترین واحد درسی را با آنها گذرانده اند، انجام می شود.

 اطالعات ثبت نام: -ج

ده یا به ایميل كارشناس اتحویل دميبد جناب آقای زارع را به آموزش دانشگاه  فرم شماره یک  25/11/0401  تاریخمتقاضيان باید تا 

ترتيب به تقاضاهای دریافت شده بعد از این تاریخ  یند.ارسال نما dep.talent@meybod.ac.ir استعداد درخشان دانشگاه ميبد به آدرس

 اثر داده نخواهد شد.

 :توضيحات مهم -د
اولویت ادامه تحصيل افراد مشمول این آئين نامه در همان رشته تحصيلی خواهد بود. همچنين متقاضيان می توانند در یکی از گرایش های  -

 متناسب درخواست دهند كه تشخيص این تناسب با گروه آموزشی مربوطه خواهد بود.

اند، ش شدهپذیر بدون آزمـون ،استعدادهای درخشان نامهآئينبرای دانشجویانی كه از طریق  گرایش تغييرو  رشته تغيير، یانتقال، ميهمان -

 باشد.می ممنوع

مطابق ضوابط وزارت علوم،تحقيقات و فناوری و مقررات  در مقطع كارشناسی ارشد، كارشناسی ممتازپذیرش بدون آزمون دانشجویان  -

 می پذیرد. انجام دانشـگاه،

ا باشد. لذمیرایگان و بدون دریافت شهریه  صورتبهتحصيلی باالتر  هایدوره، در نامهآیينپذیرش دانشجویان ممتاز مشمول این  -

در  ،ماینـدشروع بـه تحصـيل ن نموده و نامثبتاقدام به  كهدرصورتیدانشجویانی كه از طریق این تسهيالت در این دانشگاه پذیرفته شوند 

 .خواهند بود شدهنامهای ثبتنيمسال در پرداخت هزینه آموزش رایگانملزم به  ،صـورت انصراف

ـنجش بـه سـازمان س نهائی، شدگانپذیرفته همراه با مدارك و مستندات مربوطه بـرای تطبيـق شـرایط و اعالم شدگانپذیرفتهاسامی  -

اوليه هيچ گونه حقی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به تایيد  بدیهی است اعالم نتایج .خواهد شد اعالم كشورآمـوزش 

 سازمان سنجش آموزش كشور می باشد.

منوط به تائيد دبيرخانه هيات مركزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آمـوزش كشـور  ،قطعی پس از پذیرش علمی نامثبت -

 .هرگونه گواهی اشتغال به تحصيل تا دریافت این تائيدیه معذور استاز صدور  بنابراین دانشگاه ميبد است؛

 گردد.نمیمسترد  وجههيچبه هاآنمدارك ارسالی داوطلبان و وجه پرداختی  -

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارك و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را  -

 یا مغایرتی بين مدارك و مستندات ارائه شده با اصل مدارك وجود داشته باشد ثبت نام ایشان لغو خواهد شد.ندارد 

این به مدارك ناقص و یا دریافت شده بعد از می باشد و  25/11/4001آخرین مهلت ثبت نام برای متقاضيان، الزم به ذكر است  -

 .ترتيب اثر داده نخواهد شد ،اریخت

نجام خواهد ا 1401وایل سال ا و  http://www.meybod.ac.ir از طریق سایت دانشگاه ميبد به آدرسپذیرفته شدگان  اعالم نتایج  -

یا شماره موبایل  در وقت اداری 03533212216  با شماره تلفنر صورت داشتن سوال یا مشکل  در این زمينه دتوانند متقاضيان می .شد

 تماس حاصل نمایند. 09135481024

http://www.meybod.ac.ir/
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 :ليست رشته/ گرایش هاي مورد پذیرش -ه

 

 

 رشته و گرایش تحصیلی ردیف

 علوم قرآن و حدیث 1

 و علوم قرآنتفسیر  2

 الدین و معارف علویاصول -البالغه نهج 3

 حقوق خصوصی 4

 شناسیو جرم حقوق جزا 5

 فرهنگی و رسوم و میراث آداب فرهنگ مردم، - شناسیایران 6

 تاریخ ایران اسالمی 7

 فلسفه و حکمت اسالمی 8

 کالم اسالمی -شیعه شناسی 9

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 10

 گرایش عملکرد –مدیریت صنعتی  11

 سیستم های مالی -مهندسی صنایع 12

 گری ریخته -مهندسی مواد 13

 بیومتریال -مهندسی پزشکی 14

 
 

 

 موزش دانشگاه ميبدآ 
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 (یک شمارهرم ) ف                                                         

 ارشد کارشناسی مقطع در آزمون بدون تحصیل ادامه درخواست فرم

 1401-1402 تحصیلی سال برای میبد دانشگاه در

 دانشگاه میبد( دانشجویان )مخصوص

 نام پدر:                                         نام و نام خانوادگی:  

 شناسنامه:  سریالشماره                                           ه:شماره شناسنام

  13تاریخ تولد: ....../....../......                                     :شناسنامه صدورمحل 

 رشته /گرایش مقطع کارشناسی:                                                      :کد ملی

 :ورودی                             :دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی

                               ششم:معدل دروس گذرانده تا پایان نیمسال                         :ششمتعداد واحد گذرانده تا پایان نیمسال 

 :مرتبط با رشته تحصیلی کارشناسی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد موردتقاضارشته / گرایش 

 :اولویت دوم                                                                            اولویت اول: 

  :آدرس دقیق و کامل پستی

  :تلفن همراه                                                  لفن ثابت با ذکر کد شهرستان: ت

را تعهد نموده و مسئولیت کامل  شدهارائهصحت مطالب فوق و مدارك  جانب ....................................................................... این

وزارت  24/06/1400مـورخ  45358شماره  نامهآئین»بر اساس  شوممیمتعهد  و گیرممی بر عهده هرگونه اشتباه یا خطا را

 ،نامثبت حداقل شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد را دارا باشم و چنانچه در هر مرحله از« علوم، تحقیقات و فناوری

 آوردهعمل بهی از ادامه تحصیل من جلوگیر تواندمیدانشگاه  امنبودهپـذیرش و تحصیل مشخص گردد که واجد شرایط فوق 

 .رفتـار نماید جانباینو طبق مقررات بـا 

                            :متقاضی امضاء 

      :تاریخ      


