
 بسمه تعالی

 اطالعیه
 مقطع كارشناسی ارشددر پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز كارشناسی ساير دانشگاههاي كشور 

 98-99در دانشگاه میبد جهت نیمسال اول سال تحصیلی 

ابالغيه شماره   و تحقيقـات و فنـاوريوزارت علـوم،  5/05/1393مـورخ  77948/21آئين نامه شماره  بهدانشگاه ميبد در نظر دارد با استناد  

اقدام به  98-99براي نيمسـال اول سـال تحصـيلي 15/09/97مورخ  227541/2و  1396/ 16/12مورخ  299574/2 و 24/05/1394مورخ 96474/21

 از بين دانشجويان ممتاز ساير دانشگاهها نمايد.پذيرش دانشجو 

 شرايط پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسی ارشد 

توانند جهت استفاده از  هستند، مي ( كه حائز يكي از شرايط زير94 و دوم و نيمسال اول93نيمسال دوم دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي)ورودي

 :مزاياي اين آئين نامه درخواست خود را به دانشـگاه ميبد ارائه نمايند

دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده يـا رشـته هـاي مـرتبط، بـا  -هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي رتبهالف( برگزيدگان 

  .معرفـي دبيرخانـه المپياد

درسي( به لحاظ هاي واحد سه چهارمنيمسال تحصيلي )با گذراندن حداقل  شش( دانشجويان ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه پس از گذراندن ب

آموخته شوند.)اتمام  ورودي خود باشند و حداكثر در مدت هشت نيمسال دانش رشته و هم درصـد برتر در بين دانشجويان هم پانزدهميانگين كل جـزو 

 (31/06/1398تا تاريخ  1/7/97از تحصيالت كارشناسي 

شـوند و بـه لحـاظ ميـانگين كـل در مقايسه با دانشجويان هم رشته و هم  نيمسال دانش آموخته 6دانشجويان مندرج در بند ب كه در مدت  تبصره: 

)اتمام  .در دوره كارشناسي ارشد پذيرفته خواهند شد درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفيـت پـذيرش بدون آزمونپانزده ورودي خود جزو  

 (31/06/98تحصيالت كارشناسي تا تاريخ 

 مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام 

  2و  1فرم تكميل شده شماره -1

 تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي-2

 ششمن ترم ريز نمرات تاييد شده تا پايا -3 

 نامه يا تصوير برابر با اصل شده براي متقاضيان بند الف  اصل معرفي -4

 (به فعاليتهاي پژوهشيساير مدارك)رزومه علمي بعالوه مدارك و مستندات مربوط -5

بايد مبلغ  اول گرايش انتخاب براي كه باشند مي گرايش رشته 2حداكثر انتخاب به مجاز دانشگاهها ساير آزمون بدون پذيرش متقاضيان كليه -6

نزد بانک تجارت به  2027127773 هزار ريال( به شماره حساب سيصد)300000هزار ريال( و براي انتخاب گرايش دوم مبلغ و پنجاه  پانصد)550000

 )قابل پرداخت در كليه شعب بانک تجارت( واريز نمايند.)ارسال اصل فيش ضروري مي باشد( ميبدنام سايردرآمدهاي  اختصاصي دانشگاه 

 

 



 توضیحات مهم

نور، نيمه حضـوري، جـامع علمـي كـاربردي، پذيرش بدون آزمون از دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاههاي غير دولتي، غير انتفاعي، آزاد، پيام * 

هـاي بـين الملـل و همچنـين متقاضـيان داراي مـدرك تحصـيلي كارشناسـي ناپيوسـته  هاي دانشـگاهي و دوره مجازي، دانشگاه فرهنگيان، پرديس

  .گيرد نمي صورت

ضوابط وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و مقررات دانشـگاه،پس  مطابق پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتازكارشناسي در مقطع كارشناسي ارشد، *

پذيرد. بديهي است تشكيل پرونده و دعوت به مصاحبه، هيچگونه حقي براي داوطلـب  ازارزيابي و امتياز دهي به فعاليتها و سوابق داوطلبين انجام مي

  .ايجاد نخواهد كرد

پذيرفتـه شـدگان نهائي،بـه سـازمان سـنجش آمـوزش  مربوطه بـراي تطبيـق شـرايط و اعالماسامي پذيرفته شدگان همراه با مدارك و مستندات * 

 .كشوراعالم خواهد شد

 .باشد اولويت ادامه تحصيل افراد مشمول آئين نامه در همان رشته تحصيلي مي*

  .باشد و بدون دريافت شهريه ميپذيرش دانشجويان ممتاز مشمول اين آيين نامه، در دوره هاي تحصيلي باالتر بصورت رايگان *

ت شروع بـه تحصـيل نماينـد در صـور دانشجوياني كه از طريق اين تسهيالت در اين دانشگاه پذيرفته شوند در صورتي كه اقدام به ثبت نام نموده و*

 .خواهند بود م شدههاي ثبت نا نيمسالانصراف ملزم به پرداخت هزينه آموزش رايگان 

 .گردد طلبان و وجه پرداختي آنها به هيچ وجه مسترد نميمدارك ارسالي داو*

    ممنوع انـد شـده ، تغييررشته و تغييرگرايش براي دانشجوياني كه از طريق آئين نامه استعدادهاي درخشان پذيرش بدون آزمـوني، ميهمانيانتقال *

 د.باشمي 

. اشـدب مركزي گزينش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آمـوزش كشـور مـيثبت نام قطعي پس از پذيرش علمي منوط به تائيد دبيرخانه هيات *

 .از صدور هرگونه گواهي اشتغال به تحصيل تا دريافت اين تائيديه معذور است بنابراين دانشگاه ميبد

ط بـراي مصـاحبه علمـي بـه پذيرش دانشجو بر اساس بررسي مدارك و سوابق داوطلبين صورت ميگيرد و در صورت صالحديد، افـراد حـائز شـرائ*

هــاي مربوطــه معرفــي مــيگردنــد.)رزومــه علمــي بعــالوه مــدارك و مســتندات مربــوط بــه فعاليــت هــاي پژوهشــي ضــميمه  دانشــكده

 (شــود

  .ترتيب اثر داده نخواهد شد 20/02/1398الزم به ذكر است به مدارك ناقص و يا دريافت شده بعد از تاريخ  *

ميبد، بلوار خرمشهر، ميدان دفاع مقدس، با پست پيشتـاز به نشـاني:  20/02/1398متقاضيان بايد مدارك مورد نياز را حداكثر تـا پـايـان وقت اداري *

رسيد پستي را نزد خود نگاه دارند.درج عبارت  و مايندآموزش دانشگاه ارسال ن دانشگاه ميبد، ،بلوار مرحوم حجت اإلسالم و المسلمين يحيي زاده 2كيلومتر 

 .بـر روي پاكـت الزامـي اسـت "نام رشـته مـورد تقاضـا"و "مربوط به پـذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد"

توانند براي كسب  خواهد بود. متقاضيان مي 98تيرماه اواخر  www.meybod.ac.ir*زمان تقربيي اعالم نتايج از طريق سايت دانشگاه به نشاني 

 س حاصل نمايند.اتم 101داخلي  03532357505اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

 

 

 

http://www.meybod.ac.ir/
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 1فرم شماره

در دانشگاه  98-99فرم درخواست پذيرش بدون آزمون دانشجويان ساير دانشگاههاي كشور در مقطع كارشناسی ارشد سال تحصیلی

 میبد

 نام پدر:                                         نام و نام خانوادگي:  

 شماره سريال شناسنامه:                                            ه:شماره شناسنام

  13تاريخ تولد: ....../....../......                                     :محل صدورشناسنامه

 : رشته /گرايش مقطع كارشناسي                                                     :كد ملي

 :ورودي                    :دانشگاه محل تحصيل مقطع كارشناسي

                               :ششممعدل دروس گذرانده تا پايان نيمسال                         :ششمتعداد واحد گذرانده تا پايان نيمسال 

 :ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشدرشته / گرايش مورد تقاضا مرتبط با رشته تحصيلي كارشناسي جهت 

 :اولويت دوم                                                                            اولويت اول: 

  :آدرس دقيق و كامل پستي

  :تلفن همراه                                                  لفن ثابت با ذكر كد شهرستان: ت

 بر عهده صحت مطالب فوق و مدارك ارائه شده را تعهد نموده و مسئوليت كامل هرگونه اشتباه يا خطا را........................................................................ نباينجا

مورخ  299574/2 و  24/05/1394مورخ 96474/21ابالغيه شماره  و 5/5/93مـورخ  77948/21آئين نامه شماره شوم بر اساس  متعهد مي گيرم و مي

ثبت نام،پـذيرش و  حداقل شرايط ورود به دوره كارشناسي ارشد را دارا باشم و چنانچه در هر مرحله از 15/09/97مورخ  227541/2و  1396/ 16/12

بعمل آورده و طبق مقررات بـا اينجانـب رفتـار  تواند از ادامه تحصيل من جلوگيري تحصيل مشخص گردد كه واجد شرايط فوق نبوده ام دانشگاه مي

 .نمايد

       :تاريخ                           امضاءمتقاضي:

 (2گواهی ممتازي )فرم شماره 

 به : مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه ميبد

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

................... دانشجوي ورودي نيمسال اول/دوم سال ميشود خانم/آقاي.....................................فرزند............................به شماره شناسنامه.......................گواهي 

        رشته/گرايش................................................................. اين دانشگاه  كارشناسي پيوسته در / شبانه مقطعدر دوره روزانه ...........................تحصيلي..................

 با كسـب ششمورودي خود تا پايان ترم  رشته و هم ....نفرازدانشجويان هم........................ واحد درسي در بين.........................باشد. نامبرده با گذراندن........ مي

و تا تاريخ  و هم ورودي اين دانشگاه مي باشد برتردانشجويان هم رشته« درصد پانزده»ميانگين.....................رتبه......................را احراز نموده و جزو 

صادر گرديـده و فاقـد هرگونـه اعتبـار و ارزش ديگري  ميبدت ارائه به دانشگاه فارغ التحصيل شده است/خواهدشد. اين گواهي جه ....../........./........

                                      .باشد از جمله ترجمه مي

 مهر وامضاء معاون آموزشي/ مدير كل امور آموزشي دانشگاه         


