
 بسمه تعالی

 اطالعیه
  مقطع كارشناسی ارشددر  دانشگاه میبد استعدادهای درخشانپذيرش بدون آزمون 

 از متقاضیان ساير دانشگاه های كشور 

 (0911-0011سال تحصیلی  سال اولمی)ن
 0022به دوره های تحصيلی باالتر )آیين نامه شماره ارائه تسهيالت به برگزیدگان علمی برای ورود  نامه آئين بهدانشگاه ميبد در نظر دارد با استناد 

از بين دانشجویان اقدام به پذیرش دانشجو  0233-0022 تحصـيلیبرای نيمسـال اول سـال  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری( 20/02/0231مورخ 

 نماید.مقطع کارشناسی سایر دانشگاه ها ممتاز 

 ارشدشرايط پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسی 

 شرايط عمومی: -الف

 اعتقاد به دین مبين اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی -

 ایران متعهد به نظام جمهوری اسالمی -

 نداشتن ممنوعيت تحصيل -

 شرايط اختصاصی: -ب

جهت استفاده از  توانند میهستند،  شرایط زیر( که حائز یکی از 35 و دوم نيمسال اول و 30 دومنيمسال  ورودی) دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی

 :درخواست خود را به دانشـگاه ميبد ارائه نمایند نامه آئينمزایای این 

ارائه مـرتبط، بـا  های رشتهدانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یـا  -اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپيادهای علمی های رتبهبرگزیدگان  -0ب 

 .دبيرخانـه المپياد نامهمعرفـی

به لحاظ  درسی(های واحد چهارم سهنيمسال تحصيلی )با گذراندن حداقل  ششدانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پيوسته که پس از گذراندن  -0ب 

 شوند. آموخته دانشورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نيمسال  رشته و هم در بين دانشجویان هم درصـد برتر پانزدهجـزو  ،ميانگين کل

 .(20/20/0233تا تاریخ  20/20/31از )اتمام تحصيالت کارشناسی 

 شـوند و بـه لحـاظ ميـانگين کـل در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزو آموخته دانش نيمسال 0که در مدت  یدانشجویان تبصره: 

)اتمام تحصيالت کارشناسی تا  .در دوره کارشناسی ارشد پذیرفته خواهند شد مازاد بر ظرفيـت پـذیرش بدون آزمون صورت بهباشند،  درصد برترپانزده 

 (20/20/33تاریخ 

 :نام ثبتجهت  موردنیازمدارك  

 پيوست 0و  0تکميل فرم مشخصات شماره  -0

 تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی -0

 ششم ترم پایانشده تا  تائيد یزنمراتتصویر ر -2 

 تصویر فرم گواهی ممتازی تایيد شده توسط دانشگاه مربوطه. -0

 



 (پژوهشی های فعاليت)رزومه علمی بعالوه مدارك و مستندات مربوط به  سایر مداركتصویر  -5

 واریز حق ثبت نام شامل:  -0

باید مبلغ  اول گرایش انتخاب برای که باشند می گرایش رشته 0 حداکثر انتخاب به مجاز ها دانشگاه سایر آزمون بدون پذیرش متقاضيان کليه

نزد بانک تجارت به  1110010009 حساب شمارهبه  هزار ريال( چهارصد) 111110مبلغ و برای انتخاب گرایش دوم  ريال(هزار  صدشش)111101

 .(باشد میارسال اصل فیش ضروری ) )قابل پرداخت در کليه شعب بانک تجارت( واریز نمایند. ميبداختصاصی دانشگاه  درآمدهای سایرنام 

 :توضیحات مهم

، جـامع علمـی کـاربردی، حضوری نيمه، آزاد، پيام نور، غيرانتفاعی، غيردولتی های دانشگاه آموختگان دانشپذیرش بدون آزمون از دانشجویان و  - 

 .گيرد نمی و همچنـين متقاضـيان دارای مـدرك تحصـيلی کارشناسـی ناپيوسـته صورت الملل بين های دورهدانشـگاهی و  های پردیسمجازی، 

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

حقی برای داوطلـب  گونه هيچ. بدیهی است تشکيل پرونده و دعوت به مصاحبه، پذیرد میو سوابق داوطلبين انجام  ها فعاليتبه  هیامتيازدو  ارزیابی از

 .ایجاد نخواهد کرد

بـه سـازمان سـنجش آمـوزش  نهائی، شدگان پذیرفته همراه با مدارك و مستندات مربوطه بـرای تطبيـق شـرایط و اعالم شدگان پذیرفتهاسامی  -

 .خواهد شد اعالم کشور

 .باشد میدر همان رشته تحصيلی  نامه آئيناین اولویت ادامه تحصيل افراد مشمول  -

ز دانشجویانی که ا. لذا باشد میرایگان و بدون دریافت شهریه  صورت بهتحصيلی باالتر  های دوره، در نامه آیينپذیرش دانشجویان ممتاز مشمول این  -

ملزم به  ،شروع بـه تحصـيل نماینـد در صـورت انصراف نموده و نام ثبتاقدام به  که درصورتیطریق این تسهيالت در این دانشگاه پذیرفته شوند 

 .خواهند بود شده نام ثبت های نيمسالپرداخت هزینه آموزش رایگان 

 .گردد نمیمسترد  وجه هيچ به ها آنمدارك ارسالی داوطلبان و وجه پرداختی  -

 ،اند شدهپذیرش استعدادهای درخشان  پذیرش بدون آزمـون نامه آئينبرای دانشجویانی که از طریق  گرایش تغييرو  رشته تغيير، یانتقال، ميهمان -

 .باشد می ممنوع

. باشد میآمـوزش کشـور  قطعی پس از پذیرش علمی منوط به تائيد دبيرخانه هيات مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش نام ثبت -

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

بـرای مصـاحبه علمـی بـه  شرایطو در صورت صالحدید، افـراد حـائز  گيرد میپذیرش دانشجو براساس بررسی مدارك و سوابق داوطلبين صورت  -

 (پژوهشــی ضــميمه شــود های فعاليترزومــه علمــی بعــالوه مــدارك و مســتندات مربــوط بــه ) .گردند میمربوطــه معرفــی  های دانشکده

اثر  ترتيب ،اریخاین تبه مدارك ناقص و یا دریافت شده بعد از می باشد و  01/11/0911آخرين مهلت ثبت نام برای متقاضیان، الزم به ذکر است  -

 .نخواهد شد داده

 با پست پيشتـاز به نشـانی: ،  05/20/0233اداری را حداکثر تـا پـایـان وقت  موردنيازمتقاضيان باید مدارك  -

كدپستی ، آموزش دانشگاه دانشگاه میبد، ،يحیی زاده ینوالمسلم االسالم حجتبلوار مرحوم  1میبد، بلوار خرمشهر، میدان دفاع مقدس، كیلومتر 

نام » و «مربوط به پـذيرش بدون آزمون كارشناسی ارشد»عبارت  درج .دارند  نگاهرسيد پستی را نزد خود  و ارسال نمایند 7100011110

 .بـر روی پاکـت الزامـی اسـت «موردتقاضارشـته 

برای کسب  توانند میخواهد بود. متقاضيان  33تيرماه اواخر  www.meybod.ac.irاعالم نتایج از طریق سایت دانشگاه به نشانی  تقریبیزمان  -

 س حاصل نمایند.اتمدر وقت اداری  22522000020اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

 

 

 

 

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


 

 

 میبددانشگاه  0911-0011 تحصیلیتحصیلی كارشناسی ارشد سال  های رشته

 رشته و گرايش تحصیلی رديف

 علوم قرآن و حديث 0

 و علوم قرآنتفسیر  1

 و معارف علوی الدين اصول - البالغه نهج 9

 حقوق خصوصی 0

 شناسی جرمو  حقوق جزا 1

 فرهنگی و رسوم و میراث آداب فرهنگ مردم، - شناسی ايران 0

 تاريخ ايران اسالمی 0

 فلسفه و حکمت اسالمی 7

 كالم اسالمی -شیعه شناسی 1

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 01

 گرايش عملکرد –مديريت صنعتی  00

 سیستم های مالی -مهندسی صنايع 01

 گری ريخته -مهندسی مواد 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (يک شمارهرم ) ف                                                                  

 كشور  های دانشگاهفرم درخواست پذيرش بدون آزمون دانشجويان ساير 

 دانشگاه میبد 0911-0011 تحصیلیسال  در مقطع كارشناسی ارشد

 

 نام پدر:                                         نام و نام خانوادگی:  

 شناسنامه:  سريال شماره                                           ه:شماره شناسنام

  09تاريخ تولد: ....../....../......                                     :شناسنامه صدورمحل 

 رشته /گرايش مقطع كارشناسی:                                                      :كد ملی

 :ورودی                    :دانشگاه محل تحصیل مقطع كارشناسی

                               ششم:معدل دروس گذرانده تا پايان نیمسال                         :مششتعداد واحد گذرانده تا پايان نیمسال 

 :مرتبط با رشته تحصیلی كارشناسی جهت ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد موردتقاضارشته / گرايش 

 :اولويت دوم                                                                            اولويت اول: 

  :آدرس دقیق و كامل پستی

  :تلفن همراه                                                  لفن ثابت با ذكر كد شهرستان: ت

را تعهد نموده و مسئولیت كامل  شده ارائهصحت مطالب فوق و مدارك  جانب .......................................................................  اين

 11/11/0919مـورخ  00107/10شماره  نامه آئین»بر اساس  شوم میمتعهد  و گیرم می بر عهده هرگونه اشتباه يا خطا را

 و  10/10/0911مورخ  001190/1 و  10/11/0910مورخ  10000/10شماره هایابالغیه ووزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

حداقل شرايط ورود به دوره كارشناسی ارشد را دارا باشم و «  01/11/10مورخ  110100/1و  0910/ 00/01مورخ  111100/1

از ادامه  تواند میدانشگاه  ام نبوده،پـذيرش و تحصیل مشخص گردد كه واجد شرايط فوق نام ثبت چنانچه در هر مرحله از

 .رفتـار نمايد جانب اينو طبق مقررات بـا  آورده عمل بهتحصیل من جلوگیری 

 

                            :متقاضی مضاءا 

       :تاريخ      

 

 محل الصاق عکس



                                                                  

 (دو)فرم شماره 

 گواهی ممتازی 

 

 دانشگاه میبد اداره كل آموزشبه : 

  ه .....................................................از : اداره كل آموزش دانشگا 

........................................  به شماره شناسنامه فرزند.......................... خانم/آقای................................... شود میگواهی 

در دوره روزانه / شبانه مقطع كارشناسی  .........................اول/دوم سال تحصیلی..................دانشجوی ورودی نیمسال 

باشد. نامبرده با یم رشته/گرايش................................................................. اين دانشگاه پیوسته در

ورودی خود تا  رشته و هم دانشجويان هم از نفر .......................حد درسی در بین.............. وا................گذراندن........

هم  دانشجويان برتر« درصد پانزده»را احراز نموده و جزو  .............. رتبه ................ با كسـب میانگین ششم ترم پايان

 . شد خواهدشده است/ التحصیل فارغ ...../....../............و تا تاريخ باشد  میرشته و هم ورودی اين دانشگاه 

ترجمه  ازجملهصادر گرديـده و فاقـد هرگونـه اعتبـار و ارزش ديگری  میبداين گواهی جهت ارائه به دانشگاه 

 باشد.                                      می

        

 

 امور آموزشی دانشگاه  مديركلمعاون آموزشی/  امضاء ومهر  

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:


