
 

 

 
 

مقطع  در هاي كشور سایر دانشگاه دانشجویان ممتاز كارشناسي پذیرش بدون آزمون

 6971-79ارشد سال تحصیلي  كارشناسي
 

صیلی بااتتر  های تح دانشگاه یزد در نظر دارد با استناد به آئین نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره

ابالغيه شمماره  و   «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 50/50/2191مورخ  44977/12آئين نامه شماره »

در ( بادون آمماون  )به پذیرش دانشجو  اقدام 79-79برای نیمسال اول سال تحصیلی  57/54/0219مورخ  275511/1

 .ا نمایده مقطع کارشناسی ارشد ام بین دانشجویان ممتام سایر دانشگاه
 

 :شرایط عمومي   –الف 
 .اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی ام ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -1

 .متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی ایران -2

 .نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصالح -3
 

 : اختصاصيشرایط   – ب
توانناد   هساتند  مای   ط میرکه حائز یکی ام شرای (27و نیمسال اول  71 دوم سالنیمورودی ) قطع کارشناسیم ممتامدانشجویان    

 .نامه درخواست خود را به دانشگاه یزد ارائه نمایند استفاده ام مزایای این آئین برای

هاای   یاا رشاته  دانشجویی بارای ورود باه هماان رشاته      -مرحله نهایی المپیادهای علمی پانزدهمهای اول تا  رتبهبرگزیدگان ( 1-ب

 .نامه ام دبیرخانه المپیاد با ارائه معرفیمرتبط  

سه چهارم با گذراندن حداقل )نيمسال تحصيلي  ششپس از گذراندن دانشجویان ممتام دوره کارشناسی پیوسته کاه   (2-ب

ورودی خاود باشاند و حاداکدر در     رشته و هم به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر در بین دانشجویان هم (درسيواحدهاي 

 .(12/51/91تا تاريخ  52/54/90اتمام تحصيالت كارشناسي از ) آموخته شوند مدت هشت نیمسال دانش

پمس  چنانچه  دانشگاه در نیمسال دوم استی که پذیرش آن رشته در های دانشجویان ممتام مقطع کارشناسی پیوسته رشته( 3-ب

به لحااظ میاانگین کال جازو ده      (درسيسه چهارم واحدهاي با گذراندن حداقل )نيمسال تحصيلي  ششاز گذراندن 

اتممام  )آموختاه شاوند    ورودی خود باشند و حداکدر در مدت هفت نیمسال دانش رشته و هم درصد برتر در بین دانشجویان هم

 .(12/51/91ا تاريخ تحصيالت كارشناسي ت

و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با دانشاجویان  نیمسال دانش آموخته شوند  9که در مدت  بدانشجویان مندرج در بند  :2تبصره

 کارشناسای ارشاد  در دوره  ماماد بر ظرفیت پذیرش بدون آمماون هم رشته و هم ورودی خود جزو ده درصد برتر باشند به صورت 

 .(12/51/2191اتمام تحصيالت كارشناسي تا تاريخ ) پذیرفته خواهندشد

 .پذیر است آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس ام دانش: 2تبصره

علاوم  تحقیقاات و   دانشجویان ممتام رشته نقاشی که سرفصل دروس آنها طبق مصوبات شورای عالی برناماه ریازی ومارت   : تذکر *

توانند در صورت فراغت ام تحصایل در   نیز می  نیمسال تدوین وتصویب شده است 7های کارشناسی پیوسته برای  در دورهفناوری 

را در  درسمي سه چهارم واحدهاي ضمنا این دانشجویان باید حداقل تعداد . مند شوند نیمسال ام تسهیالت مربوط بهره 7مدت 

 .(12/51/2191تا تاريخ   52/54/90از  اتمام تحصيالت كارشناسي)نیمسال تحصیلی گذرانده باشند 9مدت 

 بسمه تعالي

 اطـالعيـــــه

 

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


 

 : مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام -ج
 (jpg: نوع فایل )1فرم شماره  شده تکمیلتصویر  -1

 (jpg: نوع فایل )گواهی ممتامیتصویر تکمیل شده فرم  -2

 (jpg: نوع فایل ) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی -3

 (jpg: نوع فایل )هفتم ریز نمرات اخذ شده تا پایان ترم تصویر  -4

 (jpg: نوع فایل ) .نام ضروری است ارائه اصل معرفینامه در هنگام ثبت –1-بنامه برای متقاضیان بند  معرفی تصویر -5

 (jpg: نوع فایل  )(مدارك و مستندات مربوط به فعالیتهای پژوهشی همراه با تصویررمومه علمی ) سایر مداركتصویر  -9

 .به شرح میر نام حق ثبت واریز -9

تمم اسات  باشاند کاه    رشته گارایش مای   2مجام به انتخاب حداکدر ها  ساير دانشگاه متقاضيان پذيرش بدون آزمونکلیه 

 . واریز نمایندام طریق سامانه پرداخت الکترونیکی مبالغ ذیل را 

  (هزار ريال پانصد) 555/055مبلغ  براي انتخاب گرايش اول (الف      

  (هزار ريال دويست و هفتاد) 555/145مبلغ  براي انتخاب گرايش دوم (ب      
 بنمدهاي المف و ب    مجممو  مبمالغ  بايمد   هنگمام پرداتمت الرترونيرمي حتمما      ،گمرايش  رشته انتخاب دو متقاضيان:  2توجه

را انتخاب  "بانک تجاات  "سپس جهت پرداتت، آيرن وارد و  "مبلغ پرداختی"در قسمت  به صورت دستي را (ريال555/445)

لداا ن  دسد ه ام م قاادیا  فده فقدط م  د         .در غیر این صورت فقط گرایش اول مورد بررسي قرار خواهد  گرفد    .نماييد

المم اس  با مراجعه به سدامانه پرداخد  الک رونید      و ث   نام خود را تکمیل نموده ان  ان  ریال را پرداخ  نموده055555

و تکمیل موارد خواسد ه دد ه و مشاتدات خدود مشدابه       ir.ac.yazd.epayment://https : دانشگاه یزد به ندرس 

ندام   را اسدکن نمدوده و در هدگدام ث د      اقد ام نمایدد  و رسدی  واریدز     ( ریال725555)تتویر ذیل نس   به واریز م    دوم 

 .ار  نماید ابارگ
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 :نام اطالعات ثبت -د
 .از طريق سامانه گلستان است 10/21/90براي متقاضيان ( الرترونيري)غيرحضوري آترين مهلت ثبت نام  .2

توانند با مراجعه به سمامانه آموزشمي دانشمگاه بمه آدر       ، مي(الرترونيري)غيرحضوري  نام متقاضيان براي ثبت .1

ir.ac.yazd.golestan://http (Explorer Internet  به باال 4نسخه )     با مطالعه راهنماي مربوطه، ثبت نمام تمود را بمه انجمام

 .برسانند

 2191 سمال   ماه ترداد  http://www.yazd.ac.irانشگاه به آدر زمان تقريبي اعالم نتايج از طريق وبگاه د .1

 .تواهدبود
 

 :توضیحات مهم -هـ 
نیمه حضوری  جاامع   تی  غیرانتفاعی  آماد  پیام نور غیردولهای  آموختگان دانشگاه پذیرش بدون آممون ام دانشجویان و دانش .1

مادرك  دارنادگان  همچناین   و الملال  باین  هاای  دانشاگاهی و دوره هاای   پردیس دانشگاه فرهنگیان علمی کاربردی  مجامی  

 .گیرد مین صورت تحصیلی کارشناسی ناپیوسته

تحقیقات و فناوری و  مطابق ضوابط ومارت علوم   ارشد کارشناسی در مقطع کارشناسی پذیرش بدون آممون دانشجویان ممتام .2

بدیهی اسات تشاکیل پروناده و    . پذیرد انجام میها و سوابق داوطلبین  ارمیابی و امتیامدهی به فعالیت پس ام  مقررات دانشگاه

 .دعوت به مصاحبه  هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد

باه سااممان    پذیرفته شادگان نهاائی    ط و اعالمو مستندات مربوطه برای تطبیق شرایاسامی پذیرفته شدگان همراه با مدارك  .3

 .اعالم خواهدشد مومش کشورآسنجش 

ثبت نام قطعی پس ام پذیرش علمی و تائید ساممان سنجش  منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشاجو مساتقر    .4

در ساممان سنجش آمومش کشور است  بنابراین دانشگاه یزد ام صدور هرگونه گاواهی اشاتلال باه تحصایل تاا دریافات ایان        

 .تائیدیه معذور است

های کارشناسی پیوساته   ریزی ومارت در دوره که سرفصل دروس آنها طبق شورای عالی برنامه یهای دانشجویان ممتام در رشته .5

از اتمام تحصميالت كارشناسمي   ) مند شوند توانند ام تسهیالت مربوط بهره است می  تصویب شده نیمسال تدوین و 7برای 

 .(12/51/2191تا تاريخ  52/54/2190

توانناد در یکای ام    تقاضایان مای  م همچناین  .اسات نامه در همان رشته تحصیلی  ئینآ اینلویت ادامه تحصیل افراد مشمول وا .9

 (.بود تشخیص این تناسب با گروه مربوط خواهد). درخواست دهند های متناسب گرایش
 

لاذا  . استهای تحصیلی باتتر بصورت رایگان و بدون دریافت شهریه  نامه  در دوره پذیرش دانشجویان ممتام مشمول این آیین .9

در صورتی که اقادام باه ثبات ناام نماوده وشاروع باه          دانشجویانی که ام طریق این تسهیالت در این دانشگاه پذیرفته شوند

 .بود نام شده خواهند های ثبت در صورت انصراف ملزم به پرداخت هزینه آمومش رایگان در نیمسال  تحصیل نمایند

شود باا دقات تمم  مفااد     لذا  به داوطلبان توصیه می ؛مسترد نخواهد شد به هیچ عنوان  واریزیوجه توجه داشته باشید که  .8

 . نام در فراخوان اقدام نمایند را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط  نسبت به ثبت اطالعیه

پاذیرش بادون   درخشاان   دانشجویانی که ام طریق آئاین ناماه اساتعدادهای    برای  تلییررشته و تلییرگرایش   میهمانانتقال .7

 .است ممنوع  اند آممون شده

ط بارای  افراد حاائز شارائ  در صورت صالحدید   گیرد و بر اساس بررسی مدارك و سوابق داوطلبین صورت می دانشجوپذیرش  .11

هاای   باه فعالیات  مدارك و مستندات مرباوط   همراه رمومه علمی به) گردند معرفی می های مربوطه صاحبه علمی به دانشکدهم

 (.شود بارگزاری نام در سامانه آمومشی در هنگام ثبت پژوهشی

در ) 135-31233918 شاماره باا  دانشگاه یازد   مرکز استعدادهای درخشانتوانند با  برای کسب اطالعات بیشتر می داوطلبان .11

به آدرس اینترنتای  و یا   talented-std@offices.yazd.ac.irبا ارسال ایمیل به آدرس  حاصل و یاتماس ( وقت اداری

http://talent.yazd.ac.ir مراجعه نمایند  . 

 

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


 

 

 
 

  91-94تحصيلي سالدر دانشگاه يزد رشته هاي تحصيلي كارشناسي ارشد 

(از ساير دانشگاهها براي پذيرش دانشجوي بدون آزمون سهميه استعدادهاي درتشان)

 رشته تحصيلي رديف رشته تحصيلي رديف

 یمهندس تیریمد -مهندسی صنایع 28 آمومش مبان انگلیسی 1

 سامه -مهندسی عمران 27 ادبیات پایداری - مبان وادبیات فارسی 2

 طراحی کاربردی -مهندسی مکانیک 31 یمبان و ادبیات عرب 3

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 31 مهندسی آبخیزداری -مهندسی منابع طبیعی 4

 تحقیق در عملیات  -مدیریت صنعتی 32 مهندسی مرتعداری -مهندسی منابع طبیعی 5

 تولید و عملیات -مدیریت صنعتی 33 مدیریت و کنترل بیابان 9

 جامعه شناسی 34 میستی جنگلعلوم  9

 پژوهش علوم اجتماعی 35 فرآوری مواد معدنی -مهندسی معدن  8

 برنامه ریزی درسی -علوم تربیتی 39 اکتشاف معدن -مهندسی معدن  7

 روانشناسی عمومی 39 نفتاکتشاف  11

 آمومش تربیت بدنی -رفتارحرکتی 38 شناسایی و انتخاب مواد  - مهندسی مواد 11

 علوم سیاسی - علوم سیاسی 37 مهندسی معماری 12

 روابط بین الملل - علوم سیاسی 41 ریاضی آمار – آمار 13

 مطالعات منطقه ای  - علوم سیاسی 41 جبر - ریاضی محض 14

 ایرانشناسی تاریخ -تاریخ  42 آنالیز - ریاضی محض 15

 ایران اسالمیتاریخ  -تاریخ  43 هندسه توپولوژی – ریاضی محض 19

 سالمیحقوق امبانی  فقه و 44 و موج مخابرات میدان -مهندسی برق 19

 ژنتیک - میست شناسی 45 مخابرات سیستم -مهندسی برق 18

 آلی - شیمی 49 کنترل -مهندسی برق 17

 معدنی - شیمی 49 نرم افزار-مهندسی کامپیوتر  21

 فیزیک - شیمی 48 و رنگ نساجی شیمی -مهندسی نساجی 21

 اتمی مولکولی - فیزیک 47 نساجی فناوری -مهندسی نساجی 22

 حالت جامد - فیزیک 51 ساختارهای نانو لیفی -مهندسی نساجی 23

 ای هسته -فیزیک  51 پوشاك -مهندسی نساجی 24

 دانهایم هیو نظر یادیذرات بن - فیزیک 52 شیمی پلیمر –شیمی مهندسی  25

 هواشناسی -فیزیک 53 ها بهینه سامی سیستم-مهندسی صنایع 29

29 

و  یاقتصااد  کاالن  سیساتمهای  -مهندسی صانایع 

 یاجتماع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (فرم شماته یک)

 هاي كشور دانشجویان سایر دانشگاه آزمونفرم درخواست پذیرش بدون 

 در دانشگاه یزد 71-79ارشد سال تحصیلي در مقطع كارشناسي

 

 

 :شماره شناسنامه                      :      نام پدر                                    :                  نام و نام تانوادگي 

 : محل صدورشناسنامه                         :                                             شماره سريال شناسنامه

 :كد ملي                                                                 21: ....../....../......تاريخ تولد

 :دانشگاه محل تحصيل مقطع كارشناسي                                             :            گرايش مقطع كارشناسي /رشته 

 :هفتمتا پايان نيمسال  معدل درو  گذرانده          :                                هفتمتعداد واحد گذرانده تا پايان نيمسال 

 

 :ارشد جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسيگرايش مورد تقاضا مرتبط با رشته تحصيلي كارشناسي / رشته 

                                             :اولويت دوم                                                            :                    اولويت اول

 :آدر  دقيق و كامل پستي

 

 :تلفن همراه                                                                                      :تلفن ثابت با ذكر كد شهرستان

 

صحت مطالب فوق و مدارك ارائه شده را تعهد نموده و مسئوليت كامل هرگونه اشتباه يا ................................................... اينجانب 

وزارت علوم، تحقيقات و  50/50/2191مورخ  44977/12آئين نامه شماره »شوم براسا  متعهد مي و يرمگ تطا را بر عهده مي

و چنانچه در  باشمارشد را دارا  حداقل شرايط ورود به دوره كارشناسي « 57/54/2190مورخ  275511/1ابالغيه شماره فناوري

تواند از ادامه تحصيل من  ام دانشگاه مي د كه واجد شرايط فوق نبودهشوهر مرحله از ثبت نام، پذيرش و تحصيل مشخص 

 .جلوگيري بعمل آورده و طبق مقررات با اينجانب رفتار نمايد

 
 

 

 :متقاضي امضاء

 :تاريخ
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 فرم گواهی ممتازی                              
 

 

 مركز استعدادهاي درتشان دانشگاه يزد :به 

 .................................اداره كل آموزش دانشگاه  :از 

 :شود  بدينوسيله گواهي مي

............................... به شماره شناسنامه .......................... فرزند ........................................... آقاي / تانم 

در دوره ............ دوم سال تحصيلي / دانشجوي ورودي نيمسال اول ................................. ..........و كد ملي 

 ..........................................................................گرايش / ه مقطع كارشناسي پيوسته در رشته شبان/ روزانه 

كه حداقل سه چهمارم كمل واحمدهاي    ) واحد درسي ..............نامبرده با گذراندن . باشد اين دانشگاه مي

ورودي تمود تما پايمان تمرم      رشته و هم دانشجويان هم نفر از.......... در بين  (درسي رشته نامبرده است

برتر دانشجويان همم   ده درصدرا احراز نموده  و جزو ......... .......رتبه .......... .........با كسب ميانگين  ششم

تواهمد  / التحصيل شده اسمت   فارغ 219....../...../....باشد و تا تاريخ  رشته و هم ورودي اين دانشگاه مي

 .شد

هي جهت ارائه به دانشگاه يزد صادر گرديده و فاقد هرگونه اعتبار و ارزش ديگمري از جملمه   اين گوا

 .استترجمه 

 

 

 مديركل آموزش دانشگاه/ مهر و امضاء معاون آموزشي 

 :شماره 
 

 :تاریخ 

 


