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 "کارشناسی ارشدتحصیلی  پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره"نامهآیین بر اساس مراغه دانشگاه 

اجرایی مصوب  شیوه نامهو  تحقیقات و فناوري وزارت علوم، 299574/2و اصالحیه شماره  77948/21ابالغیه شماره 

سته ویپکارشناسی از بین دانشجویان  1400-1401ي سال تحصیلی دانشگاه، برا درخشاناستعدادهاي  امورو  هیئت رئیسه

می باشند، در کلیه رشته هایی که از طریق آزمون  خوددرصد برتر میانگین معدل دانشجویان هم ورودي و هم رشته  15 ءکه جز

 پذیرد.دانشجو میسراسري پذیرش دانشجو دارد، به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات مربوطه، 

نامه درخواست  را به همراه با وضوح باال دانشجویان پس از مطالعه دقیق شرایط و ضوابط و تکمیل مدارک، اسکن مدارک

  .نمایند ارسال btalent@maragheh.ac.irایمیل به رشته و گرایش 

 
 

 :شرایط الزم برای ارائه درخواست

ایان شش ا پتکه  1396-97صیلی ورودي نیمسال اول و دوم سال تح پیوسته دانشجویان دوره کارشناسی -1

 رصدد 15 ءارم واحدهاي درسی خود، به لحاظ میانگین معدل کل، جزه، با گذراندن حداقل سه چنیمسال

 و هم ورودي خود باشند. برتر دانشجویان هم رشته

رخواست دنیمسال می توانند  8در  به شرط دانش آموختگی 95ن ورودي بهمن ا: دانش آموختگ1تبصره 

 خود را ارائه نمایند.

رایط، تکمیل شدرصد برتر دانشجویان حائز  15: چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته اي، با 2تبصره 

رصد د 25) تقاضاي دانشجویان با میانگین معدل کل ده درصد برتر بعدي، در پایان شش نیمسالد، نشو

 ن سایر شرایط بررسی می شود.(، در صورت دارا بودبرتر

حداقل  ، دستورالعمل وزارت عتفمطابق  19-بدلیل شرایط خاص ناشی از همه گیري کووید: 3تبصره 

 1398-99دوم  که در نیمسال 96رودي مهر دانشجویان وبراي تعداد واحد گذرانده تا پایان نیمسال ششم 

 کاهش یابد.  واحد 4تواند حداکثر به تعداد می  ،حذف واحد نموده اند

  نیمسال دانش آموخته شود. 8و طی  31/6/1400متقاضی باید حداکثر تا  -2

د و به نیمسال تحصیلی دانش آموخته می شون 6که در  1397: در خواست متقاضیان ورودي  1تبصره 

خود  ورودي مغیر هدانشجویان هم رشته و نیمسال  8لحاظ میانگین معدل کل در مقایسه با میانگین کل 

 . ضروريظرفیت پذیرش بدون آزمون، قابل بررسی است ردرصد برتر باشند، به صورت مازاد ب 15جزء 

 است داوطلبان مشمول این تبصره، در فراخوان ثبت نام نمایند.
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رنامه عالی ب : تقاضاي برگزیدگان علمی در رشته هایی که برنامه درسی آنها طبق مصوبه شوراي2تبصره 

 نیمسال تحصیلی مصوب شده باشد، قابل بررسی است.  9پیوسته، دوره کارشناسی ریزي در 

مانند  ) صیل آنها به دالیلی خارج از اختیار خودح: درخواست دانشجویانی که طول مدت ت3تبصره 

د مجاز حش از بیماري، ماموریت والدین و همسر، زایمان و موارد مشابه( حداکثر دو نیمسال تحصیلی بی

ر بودن سای دارا ر آئین نامه به طول انجامد، پس از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، درصورتمذکور د

 شرایط قابل بررسی است.

شجویان ا دانتنها دانشجویان کارشناسی پیوسته می توانند براي پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند، لذ -3

 ، مجاز به شرکت در فراخوان نمی باشند.کارشناسی ناپیوسته  و کاردانی

درصد برتر به وبگاه دانشگاه مراغه به آدرس  25درصد و  15جهت اطالع از نحوه محاسبه  -4

 www.maragheh.ac.ir  .در قسمت امور استعدادهاي درخشان مراجعه فرمایید 

 یمسال دومنلتحصیالن فارغ ابیش از یک سال گذشته باشد. لذا نباید متقاضیان تحصیلی فارغ التاریخ  -5

 و ما قبل آن مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.  99-1398

و وزشی نیمسال آم 10 حداکثر ،تحصیل همزمان در دو رشتهویان جبراي دانش تحصیلی مجازمدت طول  -6

 نیمسال آموزشی می باشد.  9، حداکثر انددادهبراي دانشجویانی که تغییر رشته 

 ، رده اندکشرکت کارورزي طرح ماهه  6تا  3در دوره هاي ی که ویانجبراي دانش تحصیلی مجازمدت طول  -7

 نیمسال می باشد.  10ماهه، حداکثر  12تا  9وره هاي براي دو نیمسال  9حداکثر 

 

  :تعیین اولویت ها) انتخاب رشته/ گرایش( 

ن ترچه آزمواي دفکد رشته ه)طبق  متقاضیان می توانند حداکثر دو رشته / گرایش را به ترتیب اولویت خود انتخاب

 نمایند. به ایمیل مذکور ارسال فرم گواهی رتبه درج و سپس ر دو  سازمان سنجش(99ارشد 

د قی، یمیلا نام رشته و گرایش آنها در : درخواست متقاضی صرفا در اولویت هایی بررسی می شود که 1تبصره 

 .. لذا ضروري است داوطلب در انتخاب  رشته / گرایش ها و اولویت آنها دقت نمایدگردیده باشد

شته / رحذف رشته هاي مشمول پذیرش، وجود دارد. در صورت حذف احتمالی :  احتمال تغییر و یا 2تبصره 

 گرایش، حقی براي متقاضی ایجاد نمی شود. 
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 تذکرات مهم

  

 وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت  نقص مدارک یا عدم پذیرش، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.  (1

را ارسال نماید و یا مدارک اسکن شده خوانا نباشد، درخواست وي در صورتی که متقاضی اطالعاتی خالف واقع  (2

 بررسی نخواهد شد. 

تکمیل دقیق فرم مطابق با مدارک بارگذاري شده اقدام دانشجو موظف است در صورت داشتن شرایط الزم نسبت به  (3

 حق اعتراضی ندارد.نماید. در صورت عدم رعایت موارد فوق، مسئولیت هر گونه اشکالی بر عهده دانشجو بوده و 

محل تحصیل افراد پذیرفته بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در تغییر تغییر رشته و یا  (4

 دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مجاز نیست.

 )سازمان سنجش آموزش کشور( خواهد بود. پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري (5

 دارک پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان اخذ خواهد گردید.اصل م (6

  هنگام ارسال مدارک حتما شماره تلفن تماس ثابت و همراه ذکر گردد. (7

 مدارک با وضوح باال انجام گیرد. اسکن  (8

 بخش استعدادهاي درخشان قابل دریافت است.   www.maragheh.ac.ir گواهی رتبه از وبگاه دانشگاه فرم  (9

 

 

     جهت ارسال به ایمیل رک الزم مدا:  btalent@maragheh.ac.ir    

 اسکن عکس -1

 اول شاسنامه اسکن کارت ملی و صفحه  -2

 اسکن ریز نمرات تا پایان نیمسال ششم -3

 ره آموزش دانشگاه محل تحصیلااسکن فرم گواهی رتبه )تا پایان نیمسال شش( تایید شده توسط اد -4

 هسر دانشسگاه  تبصره : گواهی رتبه سایر دانشگاه ها باید در سربرگ دانشگاه محل تحصیل کارشناسی و پسس از اماساو و م  

 شود. رسالاسکن و امحل تحصیل، 

  609902454به شسماره   بانک تجارت نزد)اغه هزار تومان به حساب دانشگاه مر هشتادغ لکن فیش واریزي به مباس -5

 (شهریهبنام 
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