
 (0410-0412فزاخوان پذیزش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد بدون آسمون )سال تحصیلی    

 
  

دٍلتــّداًطگاُ در ًل بٍ تحصیلـٍ ي یا مشغـآمًخت داوش زاىــخَاّبٍ اطالع کلیٍ               مىدرج درط ـکٍ حائش شزای یـــای

ي  5/5/1393مًرخ   44947/21شمارٌ بٍ  "باالتز یلیتحص ید بٍ ديرٌ َايري یبزا یػلم دگانیبٍ بزگش التیوامٍ ارائٍ تسُ هییآ "

سالاٍلویًدر در وظز دارد  )س(داوشگاٌ حضزت مؼصًمٍ ،رساود میباشىد  می، یي فىاير قاتیػلًم، تحق ارتيس 01/10/97اصالحیٍ مًرخ 

،  مدیزیت َای رشتٍدر  النیارؽ التحصف انی، اس متذٍىآسهَى ،ذــــارضیــوارضٌاسمقطغ در  1401-1402یلیالتحصـس

 .زدیپذ یفزاخًان داوشجً م هیبٍ شزح مىدرج در ا ،حدیثي ػلًم حقًق 

 

 ارائه درخواست و دارا بودن حداقل ضزایط به هیچ عنوان به معنی پذیزش نمی باضد. 

ایشان مورد بررسی قرار نخواهذ گرفت. در صورت وجود هرگونه مغایرت در شرایط متقاضیان با ضوابط موجود در فراخوان، درخواست 

 پذیزش اولیه به منشله پذیزش قطعی نیست. 

 پذیزش نهایی منوط به تأیید ساسمان سنجص آموسش کطور خواهد بود. 
 

 

پذیزشتذٍىآسهَىدرهمغعوارضٌاسیارضذ:ظیضزا



 وامٍ استفادٌ ومایىد: ایه آئیهتًاوىد اس تسُیالت  داوشجًیان ممتاس کٍ دارای یکی اس شزایط سیز باشىد می

 تارعایتضزایظسیز:1397ٍرٍدیهْزداًطدَیاىدٍرُوارضٌاسیپیَستِ .1

1.1  گذراًذى تحصیلیپساس گذراًذىضصًیوسال چْارمحذالل تا درسیسِ لحاػٍاحذّای تِ

 ٍرٍدیخَدتاضٌذ.رضتٍِّندرتیيداًطدَیاىّندرصذتزتز15هیاًگیيول،خشء

 ٍعیّطتًینسالداًصآهَختِضَد.31/6/1401حذاوثزتاتاریختایذهتماضی 1.2

 تاضذ.پذیزهیآهَختگیٍصزفاًتزاییىثاراهىاىپذیزشتزایسالتحصیلیتالفاصلِپساسداًص 1.3

ًینسالتحصیلیدردٍرُوارضٌاسیپیَستِ،داًصآهَختِضًَذ6درخَاستپذیزشهتماضیاًیوِدرعَل .2

ًینسالداًطدَیاىّنرضتٍِغیزّنٍرٍدیخَدخشء8ػهیاًگیيولدرهمایسِتاهیاًگیيولٍتِلحا

 پاًشدُدرصذتزتزتاضٌذتِصَرتهاسادتزظزفیتپذیزشتذٍىآسهَىلاتلتزرسیاست.

تزگشیذُیاداًطدَییتزایٍرٍدتِّواىرضتِ–ّایاٍلتاپاًشدّنًْاییالوپیادّایعلویتزگشیذگاىرتثِ .3

تثظ،تاهعزفیدتیزخاًِالوپیاد.ّایهزرضتِ

 

 







:هذارنهَردًیاس



 ( قابل دانلود از اینجا) تزرسیدرخَاستپذیزشتذٍىآسهَىداًطدَیاىهوتاسفزمتىویلضذُ .1

 ٍِوارتهلیتصَیزصفحِاٍلضٌاسٌاه .2

 (1)الصاقتِفزمضوار3ُ×4لغعِعىسهی .3

 تِّوزاُهعذلولضطنتاپایاىًیوسالریشًوزات .4

 ّایپژٍّطیرسٍهِعلویتِعالٍُهذارنٍهستٌذاتهزتَطتِفعالیت .5

هلیایزاىضعثِهیذاىًشدتاًه0111286793002حسابتِضوارُریال000/200/1اصلرسیذتاًىیتِهثلغ .6

 تاًهدریافتٍخَُدرآهذهتفزلِ.-)س(تًِامداًطگاُحضزتهعصَهِهیثنلن

 



:ارسالًحَُ

،غذیزلن،تلَارتًِطاًیپستپیطتاستا1401اردیثْطت پایاىتاحذاوثزرادرخَاستیتایذهذارنحائشضزایظهتماضیاى

ارسالًوایٌذ.37195-1179صٌذٍقپستی)س(ُحضزتهعصَهِ،داًطگا)رُ(رٍتزٍیٍرسضگاُیادگاراهام



تذوزاتهْن:



ٍآهَختگیایطاىًگذضتًِاهِ،هذارنهتماضیاًیلاتلتزرسیخَاّذتَدوِتیصاسیىسالاسداًصتزاساسآئیي .1

 تاوٌَىتزایٍرٍدتِدٍرُوارضٌاسیارضذاستسْیالتهزتَعِاستفادًُىزدُتاضٌذ.

ًتاٌذیًوایخَدداریضَدوِاسهزاخعِحضَریدرخَاستهیاىگزاهاسداٍعلث .2 اسعزًْاییحی. يیّوكیهتعالثا

.اعالمخَاّذضذٍیاتواستلفٌیتیسا

تذٍىهْزٍیارسالیّافزمایًالصٍیوِهذارنهتماضییّاپزًٍذُیًسثتتِتزرسیگًَِتعْذچیداًطگاُّ .3

 .اهضاءتاضٌذ،ًذارد

هغاتكضَاتظٍسارتعلَم،تحمیماتٍ،درهمغعوارضٌاسیارضذ،تذٍىآسهَىداًطدَیاىهوتاسوارضٌاسیپذیزش .4

اًدامٍدرصَرتًیاسهصاحثِىّاٍسَاتكداٍعلثادّیتِفعالیتفٌاٍریٍهمزراتداًطگاُپساسارسیاتیٍاهتیاس

 ذوزد.ّایدادًخَاتذیْیاستارسالهذارنّیچگًَِحمیتزایداٍعلةپذیزد.هی

ًْایی،تِساسهاىسٌدصضذگاىضذگاىتِّوزاُهذارنهزتَعِتزایتغثیكضزایظٍاعالمپذیزفتِاساهیپذیزفتِ .5

 آهَسشوطَراعالمخَاّذضذ.

رایگاىشًاماستحصیلهٌصزفضًَذهلشمتِپزداختّشیٌِآهَسهتماضیاىپذیزفتِضذُدرصَرتیىِپساسثثت .6

 تَد.خَاٌّذ

ّازاًییازاًی،یغیزااىیداًطدَزشیپذ .7 داًطگاُ اس داًطدَیاًتمالی ٍ وطَر اس اساًییخارج را هذرنخَد وِ

ًیست.زیفزاخَاىاهىاىپذيیاخذًوَدُاًذ،درازاىیخارجاسایّاداًطگاُ

.ٍخِهستزدًخَاّذضذچیًامتِّثثتٌِیٍّشیهذارنارسال .8

راتزرسیخَاّذًَرداًطگاُآساد،غیزاًتفاعی،پیامدٍلتیًٍیشّایداًطگاُتواهیدَیاىدرخَاستداًطداًطگاُ .9

 اسایيداًطگاّْاتالهاًعهیتاضذ.لذاارسالفزمدرخَاستٍٍاریشٍخًِوَد،

 ضًَذ.تاضذٍداًطدَیاىدرخَاتگاُخَدگزداىاسىاىدادُهیداًطگاُفالذخَاتگاُهلىیهی .10

تیطهتماضیاى .11 اعالعات وسة هیتتزای تلفيز ضوارُ تا چْارضٌثــِ تا ضٌثــِ رٍسّای اداری ٍلت در تَاًٌذ

 تواسحاصلًوایٌذ.33209029-025
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