
 

 

 

 

 

 

 

 
 الاترطبقای تحصیلی بهین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دورهیزد در نظر دارد با استناد به آئ دانشگاه

برای نیمساا  او  سا   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 48/60/800۱مورخ  85354آئين نامه شماره 

دانشگاه از بین دانشجویان ممتاز قدام به پذیرش دانشجو )بدون آزمون( در مقطع کارشناسی ارشد ا ۰۴۱۰-۰۴۱2تحصایلی

 یزد نماید.
 

 شرایط عمومی :  –الف 
 جمهوری اسلامی ایران.اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی  -۰

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

 .نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح -3
 

 : اختصاصیشرایط   – ب
هستند،  ط زیرکه حائز یکی از شرای (۹7 و دوم او  و نیمساا  ۹6دوم  نیمساا  )ورودی قطع کارشاناسایم ممتازدانشاجویان 

 ارائه نمایند. مرکز استعدادهای درخشان دانشگاهاستفاده از مزایای این آئین نامه درخواست خود را به  برایتوانند می

 هایمان رشااته یا رشااتهدانشااجویی برای ورود به ه -های او  تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمیبرگزیدگان رتبه الف(

 دبیرخانه المپیاد. نامه ازمعرفیارائه ، با خواهد بود()تشخیص این تناسب با گروه آموزشی مربوط  متناسب

پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل سه چهارم دانشاجویان ممتاز مقطع کارشاناسای پیوساته که  ب(

در بين  پانزده درصييد برتربه لحاظ ميانگين کل جزو  (۰۴۱۱)با احتساااو واحدهای گذرانده شااده در تابسااتان واحد درسييي 

)اتمام تحصيلات آموخته شاوند دانش هشات نیمساا و حداکثر در مدت  ورودی خید باشيددرشيهه و م دانشيویاان م 

 (3۰/۱6/۰۴۱۰تا تاراخ ۱۰/۱7/۰۴۱۱کارشداسي از 

تواند برای محاساابه حدنصاااو واحدهای برای سااا  جاری، دانشااگاه می طبق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :۱تبصييره 

واحد از مومیع سه  ۴کسر حداکثر با دانشجویانی که به دلیل مشکلات ناشی از بیماری کرونا حذف واحد داشته اند، درسی 

 اقدام نماید و لذا این دسته از دانشجویان نیز می توانند درخواست خود را ارائه دهند. چهارم واحدمای درسي

نیمساا  دانش آموخته شاوند و به لحام میانگین کل در مقایسه با  6که در مدت  2-ان مندرج در بند ودانشاجوی: ۲تبصيره

میانگین کل هشات نیمساا  دانشاجویان هم رشاته و هیر هم ورودی خود جزو پانزده درراد برتر باشاند به رورت مازاد بر 

)اتمام تحصيييلات کارشييداسييي تا تاراخ  ظرفیت پذیرش بدون آزمون، در دوره کارشااناساای ارشااد پذیرفته خواهندشااد

۱۱/۶۰/۱۴۶۱). 

    
 بسمه تعالی

 

 اطلاعيـه
 

 ارشدپذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی

 دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزداز  

 (۰۰۴۱-2۰۴۱)نيمسال اول سال تحصيلی 

 

 معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی

 مرکز استعدادهای درخشان

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


 نیمسا  تحصیلی می باشد. ۰۱برای دانشجویان تحصیل همزمان در دو رشته، مدت مجاز حداکثر : ۱تبصره

برای دانشاجویانی که تیییر رشته داده اند حداکثرتا ی  نیمسا  به سنوات مجاز ااافه می شود. مقایسه متقاایان : ۴تبصيره 

 یمسا  تحصیلی با دانشجویان هم رشته ای که بیشترین واحد درسی را با آنها گذرانده اند، انجام می شود.ن 7پس از 

 پذیر است. آموختگی و ررفاً برای  همان سا  امکانپذیرش برای سا  تحصیلی بلافارله پس از دانش: 5تبصره

 نام:اطلاعات ثبت -ج
یق از طر آنهاو اسامی  نيازی به ثبت نام ندارندمی باشند  ی خیدممان رشههادامه تحصیل در دانشاجویان مشمولی که متقاای  .۰

دانشکده ها بعد از  اعلام خواهد شد. نهایی مرتبط جهت تصامیم گیری یهاها و دانشاکدهبه پردیس اساتعدادهای درخشااندفتر

. لازم است متقاایان فرم های نمود خواهند اطلاع رسانیمتقاایان  به فرم انتخاو رشته گرایش ، جهت تکمیل دریافت اساامی

در رورتی که دانشجویان در مهلت مقرر اقدام به میل و در موعد مشاخص شاده توسط دانشکده به آنها ارسا  نمایند. کخود را ت

 تکمیل فرم انتخاو رشته ننمایند به منزله انصراف آنها قلمداد خواهد شد. 

ا ت حهمالازم است می باشند  مهداسب با رشهه خید یی داگررشيههادامه تحصایل در دانشاجویان مشامولی که متقااای  .2

 انجام دهند.ثبت نام غيرحضیری از طراق سامانه گلسهان  ۲۶/۶۰/۱۴۶۶تاراخ 

به آدرس باا مراجعاه باه ساااامااناه آموزشااای دانشاااگاه توانناد می، هیرحضاااوری )الکترونیکی( ناامبرای ثباتمتقاااااایاان  .3

http://golestan.yazd.ac.ir (Internet Explorer  به بالا 7نسخه )،ثبت نام خود را به انجام برسانند. با مطالعه راهنمای مربوطه 

 خواهدبود. ۰۴۱۱ ماه بهمن   http://www.yazd.ac.irزمان تقریبی اعلام نتایج از طریق وبگاه دانشگاه به آدرس .۴

 توضيحات مهم: -د 
توانند در یکی از نامه در همان رشااته تحصایلی خواهدبود. همننین متقاااایان میاولویت ادامه تحصایل افراد مشامو  این آئین .۰

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

نامه استعدادهای درخشان پذیرش بدون آزمون گرایش برای دانشاجویانی که از طریق آئینانتقا ، میهمان، تیییر رشاته و تیییر  .2

 اند، ممنوع است.شده

پذیرش بدون آزمون دانشاجویان ممتاز کارشاناسای در مقطع کارشناسی ارشد، مطابق اوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  .3

 پذیرد. مقررات دانشگاه انجام می

. دخواهد بوهای تحصایلی بالاتر بصورت رایگان و بدون دریافت شهریه نامه، در دورهتاز مشامو  این آیینپذیرش دانشاجویان مم .۴

به تحصیل  شروع نام نموده ولذا دانشجویانی که از طریق این تسهیلات در این دانشگاه پذیرفته شوند، در رورتی که اقدام به ثبت

 شده خواهند بود.نامهای ثبته آموزش رایگان در نیمسا ملزم به پرداخت هزین ،در رورت انصراف ؛نمایند

اسامی پذیرفته شدگان همراه با مدارك و مستندات مربوط برای تطبیق شرایط و اعلام پذیرفته شدگان نهائی، به سازمان سنجش  .5

ننموده و پذیرش نهایی منوط بدیهی است اعلام نتایج اوّلیه هینگونه حقّی برای داوطلبان ایجاد آموزش کشاور اعلام خواهد شد. 

 باشد.به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور می

ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سااازمان ساانجش، منوط به تائید دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشااجو مسااتقر  .6

ه یل برای دانشجویان پذیرفتبنابراین دانشگاه یزد از ردور هرگونه گواهی اشتیا  به تحص ؛درسازمان سنجش آموزش کشور است

  شده تا دریافت این تائیدیه معذور است.

نام، بررسای مدارك و اشاتیا  به تحصایل مشاخص شاود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این چناننه در هر مرحله از ثبت .7

 نام ایشان لیو خواهد شد.بتفراخوان را ندارد یا میایرتی بین مدارك و مستندات ارائه شده با ارل مدارك وجود داشته باشد ث

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


 هاي مورد پذیرشليست رشته/گرایش -ه

 رشهه تحصيلي رداف رشهه تحصيلي رداف

 یاسیسعلوم ۱۶ یداریپا اتیادب  یفارس اتیزبان و ادب ۱

 یامنطقه مطالعات ۱۱ یفارس اتیو ادب زبان ۲

 یتیترب یشناسروان ۱۲ یطیمح یآو و هواشناس  یو هواشناس آو ۱

 یعموم یشناسروان ۱۱ یطیمح مخاطرات ۴

5 
 ینیمسکن و بازآفر یزیبرنامه ر  یشهریزیرو برنامه ایجیراف

 یشهر
 یحسابدار ۱۴

 یاجتماع یمددکار ۱5 مقصد یزیبرنامه ر  یگردشگریزیرو برنامه ایجیراف ۰

 یابیبازار  یبازرگان تیریمد ۱۰ سنجش از دور  ییایاطلاعات جیراف ستمیاز دور و س سنجش 7

 اتیدر عمل قیتحق  یرنعت تیریمد ۱7 طیمح شیو آما یژئومورفولوژ  یژئومورفولوژ 8

 اتیو عمل دیتول تیریمد  یرنعت تیریمد ۱8 عربی ادبیات ۰

 یمال تیریمد ۱۰ یاسلام یاقتصاد مال  یاقتصاد علوم ۱۶

 ستیز طیمح یزیربرنامه  ستیز طیمح ۴۶ یاقتصاد نظر  یاقتصاد علوم ۱۱

 یو منابع انسان یکسب و کار  رفتار سازمان تیریمد ۴۱ یبدن تیآموزش ترب  یحرکت رفتار ۱۲

 نیتام رهیو زنج اتیکسب و کار  عمل تیریمد ۴۲ یدوره اسلام رانیا  خیتار ۱۱

 یمهندس یشناسنیزم  نیزم علوم ۴۱ خیتار یشناسرانیا  یشناسرانیا ۱۴

 یهواشناس ۴۴ علوم اجتماعی پژوهش ۱5

 یآل یمیش  یمیش ۴5 یشناسجامعه ۱۰

 هیتجز یمیش  یمیش ۴۰ یشناستیجمع ۱7

  یزیف یمیش  یمیش ۴7 یشناسمردم ۱8

 یمعدن یمیش  یمیش ۴8 ثیعلوم قران و حد ۱۰

 زریو ل  یاپت   یزیف ۴۰ قرآنی  اعجاز علوم ۲۶

 هادانیم هیو نظر یادیذرات بن   یزیف 5۶ یو حقوق عموم یاسیس یاجتماع  البلاههنهج ۲۱

 پلاسما  یزیف   یزیف 5۱ یحقوق اسلام یو مبان فقه ۲۲

 ماده چگا   یزیف   یزیف 5۲ کلام یشناس عهیش ۲۱

 یاهسته  یزیف   یزیف 5۱ یآموزش قاتیتحق ۲۴

  یژنت 5۴ یدرس یزیربرنامه ۲5

 اجتماعی و اقتصادی آمار 55 یسنجعلم ۲۰

 علم داده ها 5۰ یسیزبان انگل آموزش ۲7

 آنالیز عددی  یکاربرد یاایر 57 یسیانگل اتیو ادب زبان ۲8

 ریاای مالی  یکاربرد یاایر 58 المللنیب روابط ۲۰

 



 رشهه تحصيلي رداف رشهه تحصيلي رداف

 معدن  ژئومکانی  نفت یمهندس 8۰ زیو کاربردها  آنال اتیاایر 5۰

 یمواد معدن یمعدن  فرآور یمهندس ۰۶ و کاربردها  جبر اتیاایر ۰۶

 سنگ  یمعدن  مکان یمهندس ۰۱ (یو کاربردها  هندسه )توپولوژ اتیاایر ۰۱

  یمواد  سرام یمهندس ۰۲ یمحاسبات علم  وتریعلوم کامپ ۰۲

 یو انتخاو مواد مهندس ییمواد  شناسا یمهندس ۰۱ یکیالکتر یهانیقدرت و ماش  یبرق  الکترون یمهندس ۰۱

 یوتریکامپ یهاشبکه  وتریکامپ یمهندس ۰۴ تا یجید  یالکترون یهاستمیبرق  س یمهندس ۰۴

 افزارنرم  وتریکامپ یمهندس ۰5 قدرت یهاستمیبرق  س یمهندس ۰5

 کزیو ربات یهوش مصنوع  وتریکامپ یمهندس ۰۰ ستمیبرق  مخابرات س یمهندس ۰۰

 پوشاك  ینساج یمهندس ۰7 و موج دانیبرق  مخابرات م یمهندس ۰7

 و رنگ ینساج یمیش  ینساج یمهندس ۰8 برق  کنتر  یمهندس ۰8

 یفناور  ینساج یمهندس ۰۰ نفت  اکتشاف یمهندس ۰۰

 حفاظت آو و خاك  زیآبخ یو مهندس علوم ۱۶۶ فراورش  مریپل یمهندس 7۶

 زیآبخ یهاحوزه تیریمد  زیآبخ یو مهندس علوم ۱۶۱ یجداساز یندهایفرآ  یمیش یمهندس 7۱

 یو رنعت ییدارو اهانیمرتع  گ یو مهندس علوم ۱۶۲ هاستمیس یسازنهیبه  عیرنا یمهندس 7۲

 جنگل یستیجنگل  علوم ز یو مهندس علوم ۱۶۱ یمهندس تیریمد  عیرنا یمهندس 7۱

 ۱۶۴ مدیریت پروژه  عیرنا یمهندس 7۴
 یزیحارلخ ،یمیخاك  ش یفناورستیو ز یزیحارلخ تیریمد

 اهیگ هیخاك و تیذ

 و حفاظت خاك  یزیمنابع خاك  ف تیریمد ۱۶5 سیستم های کلان  عیرنا یمهندس 75

 ستیز طیمح یآلودگ  ستیزطیمح یو مهندس علوم ۱۶۰ یعمران  راه و ترابر یمهندس 7۰

 یستیو حفاظت تنوع ز تیریمد  ستیزطیمح یو مهندس علوم ۱۶7 عمران  زلزله یمهندس 77

 نیسرزم شیو آما یابیارز  ستیزطیمح یو مهندس علوم ۱۶8 یکیدرولیه یهاآو و سازه  یعمران  مهندس یمهندس 78

   ابانیو کنتر  ب تیریمد ۱۶۰ عمران  سازه یمهندس 7۰

   یکشاورز یوتکنولوژیب ۱۱۶  یعمران  ژئوتکن یمهندس 8۶

   یشهر یزیربرنامه ۱۱۱ منابع آو تیریو مد یعمران  مهندس یمهندس 8۱

   یشهر یطراح ۱۱۲ یانرژ لیتبد   یمکان یمهندس 8۲

   یمعمار یمهندس ۱۱۱ ساخت و تولید   یمکان یمهندس 8۱

   یخیتار یهاو بافت هیابن یایو اح مرمت ۱۱۴ یکاربرد یطراح   یمکان یمهندس 8۴

   ینقاش ۱۱5 زاتیتجه شیو پا ینگهدار   یمکان یمهندس 85

   هنر پژوهش ۱۱۰ یمعدن  استخراج  مواد معدن یمهندس 8۰

   یو انرژ یمعمار ۱۱7  معدن  اکتشاف مواد معدنی یمهندس 87

   یمنطقه ا یزیر برنامه ۱۱8 سیژئومیناط   یزیژئوف 88

 
حارل تماس ( در وقت اداری) ۱35-3۰23۴۴46 شمارهبا دانشگاه یزد  مرکز استعدادهای درخشانتوانند با برای کسب اطلاعات بیشتر می داوطلبان

مراجعه  http://talent.yazd.ac.irو یا به آدرس اینترنتی   talented-std@offices.yazd.ac.irو یا با ارسا  ایمیل به آدرس 

 نمایند.

 

 مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد                                                                                                     


