
 بسمه تعالی

 اطالعیه 

د ارش  در مقطع كارشناسی  میبددانشگاه  ش بدون آزمون دانشجویان ممتازكارشناسیپذیر

 1398-1399سال تحصیلی 

هـاي تحصیلي باالترطبق  در نظر دارد با استناد به آئین نامه ارائه تسـهیالت بـه برگزيـدگان علمـي بـراي ورود بـه دوره میبددانشگاه 

و  24/05/4139مورخ 96474/21و ابالغیه شماره « وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري 5/05/1393مـورخ  77948/21آئین نامه شماره »

اقـدام بـه پـذيرش دانشجو  98-99براي نیمسـال اول سـال تحصـیلي 15/09/97مورخ  227541/2و  1396 /16/12مورخ  299574/2

.نمايد میبد)بدون آزمون( در مقطع كارشناسي ارشد از بین دانشجويان ممتاز دانشگاه  .  

 شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع كارشناسی ارشد
توانند براي  هستند، مي( كه حـائز يكـي از شـرايط زيـر 94 و دوم و نیمسال اول 93دومنیمسال ورودي دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي )

  .دانشگاه ارائه نمايند آموزشخـود را بـه استفاده از مزاياي اين آئـین نامـه درخواسـت 

رفي هاي مرتبط، با مع دانشجويي براي ورود به همان رشته يا رشته -هاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپیادهاي علمي الف( برگزيدگان رتبه

  .دبیرخانه المپیاد

درسي(  هايواحد سه چهارم نیمسال تحصیلي )بـا گذرانـدن حـداقل ششدانشجويان ممتاز دوره كارشناسي پیوسته كه پس از گذراندن ب( 

 ورودي خود باشند و حداكثر در مدت هشت نیمسال دانش رشته و هم درصد برتر در بین دانشجويان هم پانزدهبه لحاظ میانگین كل جزو 

 )31/06/98تا تاريخ  1/7/97از )اتمام تحصیالت كارشناسي  .آموخته شوند

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

در دوره كارشناسي ارشد پذيرفته  ون آزمونبددرصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیـت پـذيرش پانزده رشته و هم ورودي خود جزو  

 (31/06/98)اتمام تحصیالت كارشناسي تا تاريخ  .خواهند شد

 میبددانشگاه  98-99هاي تحصیلی كارشناسی ارشد سال تحصیلی رشته

 علوم قرآن و حدیث 1

 تفسیر و علوم قرآن 2

 اصول الدین و معارف علوي -نهج البالغه  3

 حقوق خصوصی 4

 و جرم شناسی حقوق جزا 5

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

 تاریخ ایران اسالمی 7

 فلسفه و حکمت اسالمی 8

 كالم اسالمی -شیعه شناسی  9

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 10

 عملکرد مدیریت –مدیریت صنعتی  11

 مالی مهندسی -مهندسی صنایع 12

 



 

 اطالعات ثبت نام

فرم شماره يک را به آموزش دانشگاه تحويل دهند و به تقاضاهاي دريافت شده بعد از اين تاريخ ترتیب  20/02/1398متقاضیان بايد تا تاريخ 

 اثر داده نخواهد شد.

 توضیحات مهم

ضـوابط وزارت علـوم، تحقیقات و فناوري و كارشناسـي در مقطـع كارشناسـي ارشـد، مطـابق  پذيرش بدون آزمون دانشـجويان ممتاز*

 .پذيرد مقررات دانشگاه انجام مي

اسامي پذيرفته شدگان همراه با مدارك و مستندات مربوط براي تطبیق شرايط و اعالم پذيرفته شـدگان نهـائي، به سازمان سنجش آموزش  *

 د.كشور اعالم خواهد ش

توانند در يكي از  باشـد. همچنـین متقاضـیان مي نامـه در همـان رشـته تحصـیلي مـياولويت ادامه تحصیل افراد مشمول اين آئـین  *

 (بود )تشخیص اين تناسب با گروه مربوط خواهد.گرايشهاي متناسب درخواست دهند

 .بود ددر دوره كارشناسي ارشـد بصـورت رايگـان و بـدون دريافـت شهريه خواه مشمول اين آئین نامه پذيرش دانشجويان ممتاز*

پذيرفته شوند، در صورتي كه اقدام به ثبـت نـام نمـوده و شروع به تحصیل نمايند،  میبددانشجوياني كه از طريق اين تسهیالت در دانشگاه  *

 .نـامي خواهند بود هـاي ثبـت در صورت انصراف، ملزم به پرداخت هزينه آمـوزش رايگـان در نیمسـال

 و تغییر گرايش براي دانشجوياني كه از طريـق آئـین نامـه اسـتعدادهاي درخشـان پذيرش بدون آزمون شده ، تغییر رشتهي، میهمانيانتقال *

 .اند، ممنوع است

ثبت نام قطعي پس از پذيرش علمي و تائید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانـه هیـأت مركـزي گـزينش دانشجو مستقر درسازمان  * 

از صدور هرگونـه گـواهي اشـتغال بـه تحصیل براي دانشجويان پذيرفته شده تا دريافت  میبدبراين دانشگاه سنجش آموزش كشور است، بنا

  .اين تائیديه معذور است

 باشد. مي 98اواخرتیرماه سال  www.meybod.ac.ir زمان تقريبي اعالم نتايج از طريق وبگاه دانشگاه به نشاني *

 تماس حاصل نمايند. 101داخلي  03532357505شماره توانند در وقت اداري با  داوطلبان براي كسب اطالعات بیشتر مي *

 

 

 

 

 

 

http://www.meybod.ac.ir/
http://www.meybod.ac.ir/


 فرم شماره یک                                                                                    

 تعالی بسمه

 ارشد كارشناسی مقطع در آزمون بدون تحصیل ادامه درخواست فرم

 98-99 تحصیلی سال براي میبد دردانشگاه

 دانشگاه میبد( دانشجویان )مخصوص
 

 فردي مشخصات – الف

 :پدر نام -2    خانوادگي :                                                  ونام نام -1

 :ملي كد -4                                                       :شناسنامه شماره -3

  ...../...../...... تولد تاريخ -6      صدورشناسنامه:                                              محل-5

 □مجرد     □متأهل  :تأهل وضعیت -8                                                                :تولد محل-7

 :دانشجويي شماره- 10       كارشناسي                               مقطع گرايش /رشته-9

 

 

 :اولويت ترتیب به ارشد كارشناسي مقطع در تحصیل ادامه جهت تقاضا مورد گرايش /رشته- ب

1-                                                                      2- 

 

 ...................گذرانده واحد تعداد ................. رتبه ............... ششمترم  پايان تا كل معدل- ج

 □ 97-98 اول نیمسال التحصیل فارغ

 □ 97- 98 دوم نیمسال غ التحصیل فار

 

  : پستي كامل و دقیق آدرس -د

 

 :همراه تلفن                              شهرستان:                 كد ذكر با ثابت تلفن

 

 خطـا يـا اشـتباه هرگونـه كامـل مسـوولیت و نمـوده تعهـد را فـو  مطالـب صـحت............................................... اينجانـب -ه

ــر را ــرم مــي عهــده ب ــر شــوم مــي متعهــد و گی ــه شــماره  اســاس ب ــین نام ـــورخ  77948/21آئ ــه شــماره  5/5/93م و ابالغی

ــورخ 96474/21 ــورخ  299574/2و  24/05/1394م ــورخ  227541/2و  1396 /16/12م ــداقل15/09/97م ــرائط ح ــه ورود  ش  ب

  فـو  شـرائط واجـد كـه گـردد مشـخص تحصـیل و ،پـذيرش نـام ثبـت از مرحلـه هـر در چنانچـه و باشم دارا را ارشد كارشناسي دوره

 .نمايد اينجانب رفتار با مقررات طبق و آورده بعمل جلوگیري من تحصیل ادامه از تواند مي دانشگاه ام نبوده 

 :تاريخ و امضاء

 

 


