
 

 

 

در  یان ممتازکارشناسی دانشگاه یزددانشجو پذیرش بدون آزمون

 6939-79سال تحصیلی  ارشد مقطع کارشناسی
 

اد هه  ین نامه ارائه تسهییت  بهه بریزیهنیال ی بها بهراد بربد بهه دبره      یزد در نظر دارد با استناد به آئ دانشگاه

ب   «بزار  ی هر،  تحيیيها  ب انهابرد    50/50/3239مهرر    44977/12آئین نامه شباره » تحصی ا باالترطبق

قنا، به پذیرش دانشجر ا 91-94براد نیبسال ابل سال تحصی ا  57/54/0239مرر   275531/1ابتغیه شباره 

 .دانشگاه یزد نبایناز بین دانشجریال مبتاز در ميطع کارشناسا ارشن ( بنبل آزمرل)
 

 :شرایط عمومی   –الف 
 .یرالایتياد به دین مبین است، یا یکا از ادیال شناخته شنه در قانرل اساسا جبیررد استما ا -2

 .متعین به قانرل اساسا ب نظا، جبیررد استما ایرال -1

 .نناشتن مبنرییت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصتح -3
 

 : اختصاصیشرایط   – ب
هسهتنن    ط زیهر کهه اهائز یکها از شهرای     (91ابل  ب نیبسهال  92دب،  نیبسهال  بربدد) يطهع کارشناسها  م مبتازدانشجریال     

 .ارائه نباینن مرکز استعنادهاد درخشال دانشگاهد این آئین نامه درخراست خرد را به استفاده از مزایا برادتراننن  ما

 ههاد  بهال رشهته یها رشهته    دانشجریا براد بربد به ه -هاد ابل تا پانزدهم مرا ه نیایا البپیادهاد ی با بریزینیال رتبه (الف

 .دبیرخانه البپیاد نامه از معراا ارائه  با (تشخیص این تناسب با یربه آمرزشا مربرط خراهن برد) متناسب

سهه هیهار،   بها یذرانهنل اهناقل    )نیبسهال تحصهی ا    ششکارشناسا پیرسته که پس از یذراننل ميطع دانشجریال مبتاز  (ب

بربدد خرد باشنن ب اهناکرر در   رشته ب هم به لحاظ میانگین کل جزب ده درصن برتر در بین دانشجریال هم( درساباانهاد 

 .(10/10/90تا تاريخ  10/10/95از  اتمام تحصيالت كارشناسي) آمرخته شرنن دانش من  هشت نیبسال

 

آمرخته شرنن ب به لحاظ میانگین کل در ميایسهه بها    نیبسال دانش 1که در من   ب ج ب هاددانشجریال مننرج در بنن: 0تبصره

بر ظرایت پهذیرش بهنبل آزمهرل  در دبره    دانشجریال هم رشته ب هم بربدد خرد جزب ده درصن برتر باشنن  به صرر  مازاد 

 .(10/10/90اتمام تحصيالت كارشناسي تا تاريخ ) ارشن پذیراته خراهنن شن کارشناسا

 .پذیر است آمرختگا ب صرااً براد یک بار امکال پذیرش براد سال تحصی ا بتااص ه پس از دانش: 2تبصره

 

ی هر،  تحيیيها  ب    ریزد بزار  شرراد یالا برنامهمصربا  نیا طبق دانشجریال مبتاز رشته نياشا که سراصل دربس آ :تذكر *

در صهرر  اراغهت از    تراننهن  مها نیهز    تصهریب شهنه اسهت    نیبسال تنبین ب 9هاد کارشناسا پیرسته براد  در دبره انابرد

درسا  هادباان ،سه هیاراین دانشجریال باین اناقل  ضبناً. منن شرنن از تسییت  مربرطه بیره نیبسال 9تحصیل در من  

 .(10/10/90تا تاريخ  10/10/95از اتمام تحصيالت كارشناسي ) نه باشنننیبسال تحصی ا یذران 1را در من  

 

 
   

 بسمه تعالی
 هـــــــــالعیـاطـ

 

https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/eblaghiye.pdf


 :نام اطالعات ثبت -ج
 .از طریق سامانه ی ستال است 10/21/90براد متياضیال  (الکتربنیکا)غیراضررد  آخرین می ت ثبت نا، .2

بهه آدرس  بها مراجعهه بهه سهامانه آمرزشها دانشهگاه       تراننهن   مها   (لکتربنیکاا)غیراضررد  نا، براد ثبتمتياضیال  .1

http://golestan.yazd.ac.ir (Internet Explorer  به باال 4نسخه ) نها، خهرد را بهه     ثبت با مطالعه راهنباد مربرطه

 .انجا، برساننن

 2391مهاه   خهرداد   http://www.yazd.ac.irطریهق ببگهاه دانشهگاه بهه آدرس    زمال تيریبا ایهت، نتهایا از    .3

 .خراهنبرد

 
 :توضیحات مهم -د 
ارشن  مطابق ضرابط بزار  ی ر،  تحيیيا  ب  کارشناسا در ميطع کارشناسا پذیرش بنبل آزمرل دانشجریال مبتاز .2

 . پذیرد انابرد ب ميررا  دانشگاه انجا، ما

 تراننهن  متياضیال مها هبچنین . خراهنبردنامه در هبال رشته تحصی ا  آئیناین راد مشبرل ابلریت ادامه تحصیل اا .1

 (.برد مربرط خراهنآمرزشا تشخیص این تناسب با یربه ) درخراست دهنن هاد متناسب در یکا از یرایش

بل دریاات شهیریه  هاد تحصی ا باالتر بصرر  رایگال ب بن نامه  در دبره پذیرش دانشجریال مبتاز مشبرل این آیین .3

نا،  لذا دانشجریانا که از طریق این تسییت  در این دانشگاه پذیراته شرنن  در صررتا که اقنا، به ثبت. خراهن برد

ههاد   م هز، بهه پرداخهت هزینهه آمهرزش رایگهال در نیبسهال         در صرر  انصراف ؛شربع به تحصیل نباینن نبرده ب

 .شنه خراهنن برد نا، ثبت

نامه استعنادهاد درخشهال پهذیرش    رشته ب تغییر یرایش براد دانشجریانا که از طریق آئین تغییر انتيال  مییبال  .7

 .استانن  مبنرع  بنبل آزمرل شنه

شهنیال نیهائا  بهه     براد تطبیق شرایط ب ایت، پذیراتهه  ربرطشنیال هبراه با منارك ب مستننا  م اساما پذیراته .0

  .ایت، خراهن شن سازمال سنجش آمرزش کشرر

ثبت نا، قطعا پس از پذیرش ی با ب تائین سازمال سنجش  منرط به تائین دبیرخانه هیأ  مرکزد یزینش دانشجر  .1

بنابراین دانشگاه یزد از صنبر هریرنه یراها اشتغال به تحصیل براد  ؛مستير درسازمال سنجش آمرزش کشرر است

 .دانشجریال پذیراته شنه تا دریاات این تائینیه معذبر است

در ) 530-32133127 شهباره بها  دانشگاه یزد  مرکز استعنادهاد درخشالتراننن با  براد کسب اطتیا  بیشتر ما دابط بال  .0

ب یها بهه آدرس     talented-std@offices.yazd.ac.irااصل ب یا بها ارسهال ایبیهل بهه آدرس     تباس ( بقت ادارد

   .مراجعه نباینن http://talent.yazd.ac.irاینترنتا 
      

 

 

 

http://golestan.yazd.ac.ir/


 

 دانشگاه يزد 90-90تحصيلي های تحصيلي كارشناسي ارشد سال رشته
 (برای پذيرش دانشجوی بدون آزمون سهميه استعدادهای درخشان)

 رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي رديف

 ای مطالعات منطقه 31 آموزش زبان انگليسي 2

 آموزش تربيت بدني  -رفتارحركتي 33 انگليسيزبان وادبيات  1

 فقه و مباني حقوق اسالمي 37 پايداریادبيات  3

 قرآن و علوم تفسير  30 نگارش و ويرايش -ادبيات فارسي  7

 كالم -شناسي  شيعه 31 ادبيات روايي 0

 يجامعه شناس -شناسي   شيعه 34 يزبان و ادبيات عرب 1

 قرآن علوم 37 جامعه شناسي 4

 آبخيزداریمهندسي  -يمهندسي منابع طبيع 39 پژوهش علوم اجتماعي 7

 مرتعداریمهندسي  -مهندسي منابع طبيعي 75 جمعيت شناسي 9

 بيابان و كنترلمديريت  72 علم سنجي 25

 مديريت و حفاظت تنوع زيستي -محيط زيست  71 مددكاری اجتماعي 22

 ارزيابي و آمايش سرزمين -محيط زيست  73 تحقيق در عمليات  -مديريت صنعتي 21

 برنامه ريزی محيط زيست  77 و عمليات توليد -صنعتي مديريت 23

 آلودگيهای محيط زيست -محيط زيست  70 يو منابع انسان يرفتار سازمان -كسب و كار  تيريمد 27

20 

 تجارت الکترونيک–مديريت بازرگاني 

71 

شيمي،  -مديريت حاصلخيزی و زيست فناوری خاک 

 حاصلخيزی خاک و تغذيه گياه

 فيزيک و حفاظت خاک -مديريت منابع خاک  74 بازاريابي -ازرگانيمديريت ب 21

 علوم زيستي جنگل 77 توسعه اقتصادی و برنامه ريزی -علوم اقتصادی  24

 بيوتکنولوژی كشاورزی 79 بانکداری اسالمي -علوم اقتصادی  27

 يفينانو ل یساختارها 05 حسابداری 29

 و رنگ نساجي شيمي-مهندسي نساجي 02 مديريت مالي 15

 پوشاک 01 تاريخ ايران شناسي -تاريخ  12

 شيمي پليمر -شيميمهندسي  03 اسالميتاريخ ايران  -تاريخ 11

 نساجي فناوری -مهندسي نساجي 07 برنامه ريزی شهری-جغرافيا 13

 سازه -مهندسي عمران 00 آب و هواشناسي كاربردی -جغرافيا  17

 مهندسي آب و سازه های هيدروليکي -مهندسي عمران 01 ريزی محيطي در برنامه هيدروژئومورفولوژی –جغرافيا  10

 ژئوتکنيک -مهندسي عمران 04 روانشناسي تربيتي 11

 راه و ترابری -مهندسي عمران 07 برنامه ريزی درسي -علوم تربيتي 14

 ساخت و توليد-مهندسي مکانيک 09 روانشناسي عمومي 17

 طراحي كاربردی -مهندسي مکانيک 15 آموزشيتحقيقات  -علوم تربيتي 19

 تبديل انرژی -مهندسي مکانيک 12 علوم سياسي 35

 ريدپذيتجد یهايانرژ -مهندسي مکانيک 11 روابط بين الملل 32

 



 

 

 دانشگاه يزد 90-90تحصيلي های تحصيلي كارشناسي ارشد سال رشته
 (نبرای پذيرش دانشجوی بدون آزمون سهميه استعدادهای درخشا)

 رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي رديف

 ژنتيک-زيست شناسي 77 يمهندس تيريمد -مهندسي صنايع 13

 زمين شناسي مهندسي 70 ها بهينه سازی سيستم -مهندسي صنايع 17

 اتمي مولکولي -فيزيک 71 ياجتماعو  یاقتصاد كالن یستمهايس -مهندسي صنايع 10

 حالت جامد -فيزيک 74 وتریشبکه های كامپي -مهندسي كامپيوتر 11

 دانهايم هيو نظر یاديذرات بن -فيزيک 77 نرم افزار -مهندسي كامپيوتر 14

 ای هسته –فيزيک  79 هوش مصنوعي و رباتيک -مهندسي كامپيوتر 17

 هواشناسي -فيزيک 95 مخابرات سيستم -مهندسي برق 19

 مهندسي معماری 92 مخابرات ميدان و موج -مهندسي برق 45

 طراحي شهری 91 قدرتهای  سيستم -مهندسي برق 42

 برنامه ريزی شهری 93 كنترل -مهندسي برق 41

 نقاشي 97 الکترونيک قدرت و ماشينهای الکترونيکي –مهندسي برق  43

 آمار رياضي -آمار 90 معدناستخراج  –مهندسي معدن  47

 اقتصادیو  يآمار اجتماع -آمار 91  معدن اكتشاف –مهندسي معدن  40

 محاسبات علمي -علوم كامپيوتر 94 مهندسي اكتشاف نفت 41

 آناليز - رياضي محض 97 فرآوری مواد معدني -مهندسي معدن  44

 جبر - رياضي محض 99 مکانيک سنگ -مهندسي معدن  47

49 
 هندسه و توپولوژی - رياضي محض 255 شناسايي و انتخاب مواد  -مهندسي مواد 

 رياضي مالي -رياضي كاربردی 252 معدني -شيمي 75

 (اتيدر عمل قيتحق) یساز نهيبه – رياضي كاربردی 251 آلي -شيمي 72

 آناليز عددی –رياضي كاربردی  253 تجزيه-شيمي 71

73 

 فيزيک -شيمي

257 

معادالت ديفرانسيل و سيستمهای  –رياضي كاربردی 

 ديناميکي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


