
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

تبیاهلهه یص ههویهحدانشگاه یزددید ینر یدا دیاهیاتگادهدیاآیین نینه آیا انآیهیل تهبیاآیا یدزایهعیمت بیا اویو ودیاآیدو  

ا اوین  یگگگهویاوویتگگگهوی وزا ت علوم، تحقيقات و فناو ي 20/02/8021مو خ  0022نامه شممرا     آئين

 قطعیاآیپذز شیدانشجوی)ااوعییز وع(ید ی قطعیکه شدهتبیا شایازیا نیدانشجوزهعی  اهزی اقاامی0911-0011هحصگ تب

ین هزا.یههتهز یدانشاه که شدهتبیپ وتاآی
ی

 

 شرایط عمومی :  –الف 
 شدهخاآیشا ید یقهنوعیاتهتبیج لو ویاتته بیاز اع.اماقهدیاآیدزنی ب نیاتتهمیزهیزکبیازیادزهعی -0

  اعلایاآیقهنوعیاتهتبیوینرهمیج لو ویاتته بیاز اع. -2

 نااشانی  دوم تیهحص لیاآیهشخ صی  اجعیذزصتهح. -9
 

 

 : اختصاصیشرایط   – ب
هیگگادا ییطیزز کآیحهندیزکبیازیشگگ ازی(51یویدومیوین  یگگهویاووی01یدومییگگهون  )و ودوییقطعیکه شگگدهتگگب ی  اهزدانشگگجوزهعیییی

ینه آید خواتتیخودی ایاآیدانشاه یزددیا انآین هزدا.اتافهد یازی دازهویازنیین نیا اوهواندای ب

ی0-ب  یههوی  هبطزهی شاآدانشگجوزبیا اویو ودیاآیه هعی شاآیی-  حتآینلهزبیال پ هدههویمت بیپهنددهمههویاوویههی هبآا یدزایهعی(

ی.مت بیدانشجوزبیکشو ینه آیازیدا  خهنآیال پ هد ع فباهیا انآی

با گذ اندن حداقل سه چها م تحصيلي ) شش نيرسالپس از گذ اندن دانشگجوزهعی  اهزیدو  یکه شگدهتگبیپ وتاآیکآیی(2-ب

و ودویخودیاهشدایویحااکث ید ی شاآیویهمد یا نیدانشجوزهعیهمید  د صد برترپانزاآیلحهظی  هنا نیکلیجدوی (واحدهاي د سمي

ی.(20/20/11تا تا يخ  20/20/18اترام تحصيلات كا شناسي از ) ی وخاآیشوناهشتین  یهویدانشی اب

  هنا نیکلیویاآیلحهظی  هنا نیکلید ی قهزیآیاهین  یهویدانشیی وخاآیشونایی6کآید ی ابییبدانشجوزهعی دا جید یادایی:0تبصمر 

 هزادیا یظ ف تیپذز شیااوعیاآیصو بید ید صگایا ه یاهشدایپهندخودیجدوییهمیو ودوغ  یدانشگجوزهعیهمی شگاآیویهشگتین  یگهوی

 .(20/20/11)اترام تحصيلات كا شناسي تا تا يخ  پذز فاآیخواهداشایکه شدهتبیا شاد یدو  یی یز وع

یپذز یاتت.ی وخاابیویص فهًیا اویزکیاه یا کهعدانشپذز شیا اویتهویهحص تبیاتهفهصتآیپسیازی: 2هبص  

ی
ی

 

 بسمه تعالي

 

 اطلاعیــه
 

در مقطع  پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه یزد

  های کشورارشد از متقاضیان سایر دانشگاهکارشناسي

 (0911-0011)نیمسال اول سال تحصیلي 

 

 معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلي

 مرکز استعدادهای درخشان

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


 

 : مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام -ج
ی(jpgنوعیفهزلی:ی)0ف میش ه  ییشا یهک  لهصوز ی -0

ی(jpg)نوعیفهزلی:ییواهبی  اهزوهصوز یهک  لیشا یف می -2

ی(jpgنوعیفهزلی:ی)یهصوز یصفحآیاوویشدهتده آیویکه بی تبی-9

ی(jpgنوعیفهزلی:ی)یششم زدین  ابیاخذیشا یههیپهزهعیه میهصوز یی-0

ی(jpg)نوعیفهزلی:یینهمیض و ویاتت.نه آید یهداهمیثبت ا انآیاصلی ع فبی–0-بنه آیا اوی اقهض هعیادای ع فبیهصوز ی-5

ی(jpgنوعیفهزلی:یی) اا كیوی یاداابی  اوطیاآیفعهل الهویپژوهشب(یه  ا یاهیهصوز ) زو آیمت بییتهز ی اا كهصوز یی-6

ی.اآیش حیزز ینهمحقیثبتیوا زدی-7

ازیلهزمیاتتی بهلغیذزلی ایاهشدایکآی شاآیی ازشی بی2 جهزیاآیاناخهبیحااکث یها ساير دانشگا  متقاضيان پذيرش بدون آزمونکت آی

ی.ییوا زدین هزداط زقیته هنآیپ داختیالکا ون کبی

   هزا   يال( ششصد) 222/022مبلغ  براي انتخاب گرايش اول الف(      

   هزا   يال( چها صد) 222/422مبلغ  براي انتخاب گرايش دوم ب(      

 222/22/0مجروع مبالغ بندهاي الف و ب  )بايد انتخاب دو  شممته گرايش، هنگام پردا ا الرترونيري حترا   متقاضمميان:  0توجه

ر د  ا انتخاب نراييد. "بانک تجارت"وا د و سپس جها پردا ا، آيرن  "مبلغ پرداختی"يال(  ا به صو ت دستي د  قسرا  

اند و ریال را پرداخ. نموده 011111غیر این صوورت قق  ررای  اول مورد بررسي ررار خواهد ررق.  لذا آن دسته از متقاضیان که قق  ملل  

لکترونیوود دانشوووگوواه یزد بووه آدر    ثولوو. نووا  خوود را توکومویوو  نومووده انوود لوواز  اسوووو. بووا مورا عووه بووه سووووامووانووه پرداخوو. ا

https://yazd.ac.ir/epay/talent   و تکمی  موارد خواسوته شوده و مشوتصوات خود مشوابه تصویر سی  نسل. به واریز ملل  دو

 نا  باررذاری نمایند ثل.ریال( اردا  نمایند و رسید واریزی را اسکن نموده و در هنگا   011111)

 
 

 
 

 

 

https://yazd.ac.ir/epay/talent


 

 

 :ناماطلاعات ثبت -د
 از طريق سامانه گلستان اسا. 02/20/11براي متقاضيان غيرحضو ي )الرترونيري( آ رين مهلا ثبا نام  .0

توانند با مراجعه به سممامانه آموزشممي دانشممگا  به آد   ، ميغيرحضممو ي )الرترونيري(ینماممتقماضمميمان براي ثبما .0

http://golestan.yazd.ac.ir (Explorer Internet  با مطالعه  اهنراي مربوطه، ثبا نام  ود  ا به انجام برسانند.به بالا 0نسخه ) 

 1021سممال   رداد ما   http://www.yazd.ac.irزممان تقريبي اعلمام نتايا از طريق وبگا  دانشممگا  به آد   .2

  واهدبود.
 

 :توضیحات مهم -هـ 
ن  آیحضگگو و یجه عیمت بییاب یغ  انافهمب ییزاد یپ همینو  غ  دولههویی وخااهعیدانشگگاه پذز شیااوعییز وعیازیدانشگگجوزهعیویدانش .0

یصگگو بیکه شگگدهتگگبینهپ وتگگاآ ا كیهحصگگ تبیدا نایهعیه چد نییویال تلا نیههوههویدانشگگاههبیویدو  پ دزسکه ا دو ی جهزو ی

یی  د. بن

هحق قهبیویفدهو ویوی ق  ابیی طهاقیضوااطیوزا بیمتوم ی ا شاکه شگدهتبید ی قطعیکه شدهتبیپذز شیااوعییز وعیدانشگجوزهعی  اهز .2

پذز د.یاازلبیاتگتیهشک لیپ ونا یویدموبیاآی صهحبآ یانجهمی بههیویتگوااقیداوطتب نیا ززهابیویا ا هزدهبیاآیفعهل تیپسیازی دانشگاه 

ی.حقبیا اویداوطتبیازجهدینخواهایک ده چاونآی

اآیتگهز هعیتدجشییپذز فاآیشگایهعینلهنب یطیویامتهموی یگاداابی  اوطآیا اویهطب قیشگ ازاتگه بیپذز فاآیشگایهعیه  ا یاهی اا كی .9

یامتهمیخواهاشا.ی وزشیکشو ی

وییدزدشیدانشجوی یاق ید یتهز هعیثبتینهمیقطعبیپسیازیپذز شیمت بیویههن ایتگهز هعیتدجش ی دوطیاآیههن ایدا  خهنآیه هبی  کد .0

یتدجشیی وزشیکشو یاتت یادها ازنیدانشاه یزددیازیصاو یه یونآییواهبیاشاغهویاآیهحص لیههید زهفتیازنیههن ازآی عذو یاتت.

ی1ههویکه شدهتبیپ وتاآیا اوی زدویوزا بید یدو  کآیتگ فصلید و یینلهیطبقیشو اویمهلبیا نه آیبههزدانشگجوزهعی  اهزید ی شگاآ .5

م حداقل تعداد سه چها ض دهیازنیدانشجوزهعیاهزای.ی دایشوناهواندایازیهیل تهبی  اوطیال  اتتی بیهصگوزبیشا ین  یگهویهاوزنیو

تا تا يخ  20/20/18)اترام تحصمميلات كا شممناسممي از یذ انا یاهشگگداینيرسممال تحصمميلي 0واحدهاي د سممي  ا د  مدت 

یی.(20/20/11

هویههوانداید یزکبیازیی ازشاقهض هعی ب یه چد نی.اتتنه آید یه هعی شگاآیهحصگ تبین نییازنلوزتیادا آیهحصگ لیاف ادی شگ وویوا .6

 اود(.ی)هشخ صیازنیهدهتبیاهیی و ی  اوطیخواها.ید خواتتیدهدای ادهتب
 

جوزهنبیدانش.یلذایاتتههویهحص تبیاهلهه یاصو بی ازاهعیویااوعید زهفتیشل زآینه آ ید یدو  پذز شیدانشجوزهعی  اهزی ش وویازنییز ن .7

 یصو بیدی د یصگو هبیکآیاقاامیاآیثبتینهمین ود یوش وعیاآیهحص لین هزدای کآیازیط زقیازنیهیگل تهبید یازنیدانشگاه یپذز فاآیشگونا

ی.اودینهمیشا یخواهداههویثبتانص افی تدمیاآیپ داختیهدزدآیی وزشی ازاهعید ین  یهو

یهم آاطتشودیاهیدقتیلهزم ی فهدیلذا یاآیداوطتبهعیهوص آی بی؛مسترد نخواهد شدیبه هيچ عنوان یوا يزيوجه هوجآیداشاآیاهش ایکآی .8

 نهمید یف اخواعیاقاامین هزدا.ی ای طهلعآیویفقطید یصو بیدا ایاودعیش ازطی  اوط ینیبتیاآیثبت

ز شید خشهعیپذیاتاعاادههوااوعییز وعیپذز شیدانشگجوزهنبیکآیازیط زقیین نینه آییا او یهغ    شگاآیویهغ   ی ازشی ی  ل هعاناقهو .1

یاتت.ی  دوعی اناشا 

صهحبآیطیا اوی اف ادیحهندیش اند یصو بیصتهحازا ییی  دیوا یاتگه یا  تگبی اا كیویتگوااقیداوطتب نیصگو بی بیدانشگجوپذز شی .01

د یهداهمییههویپژوهشگگباآیفعهل ت اا كیوی یگگاداابی  اوطییه  ا ی زو آیمت بیاآ)یی دنا ع فبی بیههوی  اوطآمت بیاآیدانشگگکا 

یشود(.یاه یدا وینهمید یته هنآیی وزشبثبت

(ید یوقتیادا و)ی195-90299608یش ه  اهیدانشاه یزددیی  کدیاتاعاادههوید خشهعهواندایاهیا اویکیگبیاطتهمهبیا شا ی بیداوطتبهع .00

یزگگهه گگه ی یید  ییحگگهصگگگگلیو یاز  گگلیاگگآ یا تگگگگهو یییtalented-std@offices.yazd.ac.irاگگه یزگگه یید  یازدا نابیو اگگآ

http://talent.yazd.ac.irاجعآین هزدا.ییی   

ی

ی

ی

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


ی
ی

 دانشاه یزددی0911-0011هحص تبیههویهحص تبیکه شدهتبیا شایتهو شاآ
 )ا اویپذز شیدانشجوویااوعییز وعیویاهیاتافهد یازیتل  آیاتاعاادههوید خشهع(

 

  شاآیهحص تب  دزف  شاآیهحص تب  دزف

 زاهعیویادا هبیفه تبیادا هبیپهزاا و 20 شدهتبیهه زخشدهتبیاز اعاز اع 0

یزاهعیویادا هبیفه تبی 22یهه زخیف هدگیویه اعیاتته ب 0

یمتومیق یعی 24یال تل وااطیا ن 2

یهفی  یویمتومیق یعی 23یت هتبمتوم 4

یت هتبیویحقوقیم و بالبتهغآیاجا همبینلج 20یاو دطقآ طهلعهبی 3

یفقآیوی بهنبیحقوقیاتته بی 20یپژوهشیمتومیاجا همب 0

یی ه یی ه ی زهضب 28یشدهتبجه عآ 0

یی ه یی ه یاجا همبیویاقاصهدو 21یشدهتبج ع ت 8

ی کبدزده ههویویت یامدزف انی لیی زهضبیکه ا دوی عهدلهب 42ی ادکه ویاجا همب 1

ی زهضبیکه ا دویینهل دیمادو 40یشدهتب  دم 02

ی زهضبیکه ا دوی زهضبی هلب 40یتدجبمتم 00

ی زهضبی حضیینهل د 42ییبیویهواشدهتبییبیویهواشدهتبی ح طب 00

ی زهضبی حضیجب  44ی خهط ابی ح طب 02

04 
شل ویا نه آی زدوی یکنیوی زدوا نه آجغ اف هیوی

یاهزیف زدبیشل وی
ی)هوپولوژو( زهضبی حضیهداتآی 43

03 
ی دشا ویا نه آی زدویفضهزبیوی زدوجغ اف هیویا نه آ

ی جا عیههویی دشا و
یمتومیکه پ وه ی حهتبهبیمت ب 40

یمتومیکه پ وه یداد یکهوو 40یژنو و فولوژویژنو و فولوژویویی هزشی ح ط 00

یژنا کی 48یتدجشیازیدو یویت یامیاطتهمهبیجغ اف هزبیتدجشیازیدو  00

یش  بیش  بیف دزک 41یحیهااا و 08

یش  بیش  بی عانب 32ی از زتی هلب 01

یش  بیش  بییلب 30یاتته بی-اقاصهدویاقاصهدی هلبیمتومی 02

یش  بیش  بیهجدزآ 30یاقاصهدویاقاصهدیشل ومتومی 00

یشدهتبی لداتبمتومیز  نیز  ن 32یاقاصهدویاقاصهدینر ومتومی 00

یههف دزکیذ ابیاد هدویوینر زآی  ااع 34ی از زتیاهز یهنبیاهزا زهاب 02

یف دزکیاپا کیویل د  33ی از زتیکیبیویکه ی فاه یتهز هنبیوی دهاعیانیهنب 04

یف دزکیف دزکیپتهت ه 30ی از زتیصدعابیهحق قید یم ت هب 03

یف دزکیف دزکی هد یچاهو 30ی از زتیکیبیویکه یم ت هبیویزنج   یهه  ن 00

یاوف دزکیف دزکیهیاآ 38یتبیه ا ابشده واع 00

یهواشدهتبی 31یشدهتبیم و ب واع 08

ی لداتبیا قی خها ابیت یام 02ی زدوید تبا نه آ 01

یههویقا ب لداتبیا قیت یام 00ی فاه یح کابیی وزشیه ا تیاانب 22

ی لداتبیا قی خها ابی  ااعیوی وج 00یزاهعیویادا هبیم اب 20
ی



ی

ی

 دانشاه یزددی0911-0011هحص تبییههویهحص تبیکه شدهتبیا شایتهو شاآ
 )ا اویپذز شیدانشجوویااوعییز وعیویاهیاتافهد یازیتل  آیاتاعاادههوید خشهع(

 

  شاآیهحص تب  دزف هحص تب شاآی  دزف

21 بههویالکا زک لداتبیا قیالکا ون کیقا بیوی هش ن 02   لداتبینیهجبیش  بینیهجبیوی نگ 

ی لداتبینیهجبیپوشهك 10یالکا ون کیدزج اهو لداتبیا قیت یامیههوی 04

یا وهکدولوژویکشهو زو 10ی لداتبیپت   یف او ش 03

یههوییاخ دیاخ ددا وی از زتیحوز متومیوی لداتبی 12ی لداتبیش  بیف یزداههویجااتهزو 00

 متومیوی لداتبییاخ ددا ویحفهظتییبیویخهك 14یههتهزویت یام لداتبیصدهزعیال دآ 00

یمتومیوی لداتبیجدالیمتومیززیابیجدال 13ی لداتبیصدهزعی از زتی لداتب 08

 10ی لداتبیم  اعی از زتی دهاعییب 01
ززیتی از زتیویحفهظتیهدوعی ح طمتومیوی لداتبی

یززیاب

یههوی ح طیززیتززیتییلودیبمتومیوی لداتبی ح ط 10یههویه ا ول کب لداتبیم  اعییبیویتهز  02

ی زدوی ح طیززیت ح طیززیتیا نه آ 18ی لداتبیم  اعیتهز  00

یمتومیوی لداتبی  هعیی هههعیدا وزبیویصدعاب 11ی لداتبیم  اعیژنوهکد ک 00

 022ی لداتبیم  اعی ا یویه اا و 02
فدهو ویخهكیش  ب ی از زتیحهصتخ دویویززیت

یحهصتخ دویخهكیویهغذزآیی ه 

04 
 لداتبیفدهو ویاطتهمهبیشبکآیههویا هبهطبیوی

یکه پ وه و
یف دزکیویحفهظتیخهك از زتی دهاعیخهكی 020

ی از زتیویکدا ویا هاهع 020ی لداتبیکه پ وه یهوشی صدومبیوی اهه کد 03

ی زدویشل وا نه آ 022یافدا  لداتبیکه پ وه ین م 00

یا نه آی زدوی دطقآیاو 024ی لداتبی وادیشدهتهزبیویاناخهبی وادی لداتب 00

ی لداتبی ع ه و 023ی لداتبی وادیت ا  ک 08

ی ع ه ویویان ژو 020ی لداتبی عاعی کهن کیتدگ 01

ینقهشب 020ی وادی عانب لداتبی عاعیف یو وی 82

ی ی لداتبی عاعیاکاشهفی عاع 80

  ی لداتبی عاعیاتاخ اجی عاع 80

  ی لداتبی عاعیژنو کهن کینفت 82

  ی لداتبینفتیاکاشهف 84

  ی لداتبی کهن کیط احبیکه ا دو 83

  ی لداتبی کهن کیتهختیهول ا 80

  ی لداتبی کهن کیهبازلیان ژو 80

  ی لداتبینیهجبیال هف 88

  ی لداتبینیهجبیفدهو و 81

 

 

 

 



 

 )فرم شماره یک(

 های كشوردانشجویان سایر دانشگاه فرم درخواست پذیرش بدون آزمون

 در دانشگاه یزد 0199-0011ارشد سال تحصیلیدر مقطع كارشناسی

 

 ]شودهوتطی اقهضبیهک  لی[اطلاعات فردي -0

 شرا   شناسنامه:                                نام پد :                                       نام و نام  انوادگي:                                      

 محل صدو شناسنامه: زن                 مرد         جنسيا :                   شرا   سريال شناسنامه:                                

 كد ملي:                                           محل تولد :                                     02........./......./.......      تا يخ تولد:

 شرا   تلف ثابا )با كد شهرستان(:             شرا   تلفن هررا  :                                              

 آد   دقيق محل سرونا :

 

 ]شودهک  لییکه شده یی وزشیدانشکا هوتطی[تحصيلياطلاعات  -0

  شته / گرايش مقطع كا شناسي:     دانشرد  :                                                                                        دانشگا  محل تحصيل:

                                          شبانه  وزانه       دو   :          )براي شش ترمه ها(       10مهر             13بهرن            13مهر             14بهرن و ودي :    

 :ششمتا پايان نيرسال  كل متقاضي:                                          معدل ششمواحد گذ اند  تا پايان نيرسال كل تعداد 

 : تبه متقاضي د  بين دانشجويان هم  شته و هم و ودي د  پايان نيرسال ششم:                                   تعداد دانشجويان هم  شته و هم و ودي 

 : مهر و امضاء معاون آموزشي / مديركل آموزش دانشگا                                                    

 

 ]شودهک  لیی اقهضبهوتطی[/ گرايش هاي د  واستي شته  -2

 ا شد: شته / گرايش مو د تقاضا مرتبط با  شته تحصيلي كا شناسي جها ادامه تحصيل د  مقطع كا شناسي

                                             :اولويا دوم                                                            اولويا اول:                    

 

مسئوليا كامل هرگونه اشتبا  يا  صحا مطالب فوق و مدا ك ا ائه شد   ا تعهد نرود  و................................................... اينجانب 

وزا ت علوم، تحقيقات و  23/23/0212مو خ  00148/00آئين نامه شرا   »شوم براسا متعهد مي و گيرم طا  ا بر عهد  مي

 « 03/21/0210مو خ  000340/0و  00/00/0210مو خ  011304/0و  24/20/0213مو خ  042220/0شرا    هايابلاغيهو   فناو ي

د كه شوو چنانچه د  هر مرحله از ثبا نام، پذيرش و تحصيل مشخص  باشما شد  ا دا ا حداقل شرايط و ود به دو   كا شناسي

 تواند از ادامه تحصيل من جلوگيري بعرل آو د  و طبق مقر ات با اينجانب  فتا  نرايد.ام دانشگا  ميواجد شرايط فوق نبود 

 متقاضي: امضاء

 تا يخ:

 

 

محل 

الصاق 

 عكس

 

 

 

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/msc-93-94-new.pdf
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/msc-93-94-new.pdf
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


 

 فرم گواهی ممتازی                                
 

 

 مركز استعدادهاي د  شان دانشگا  يزد به :

 ...........ادا   كل آموزش دانشگا  ...................... از :

 شود :بدينوسيله گواهي مي

.............  انم / آقاي ........................................... فرزند .......................... به شرا   شناسنامه ..................

................................. دانشجوي و ودي نيرسال اول / دوم سال تحصيلي ............ د  دو   ....و كد ملي ......

 ............................... وزانه / شبانه مقطع كا شناسي پيوسته د   شته / گرايش ...........................................

)كه حداقل سه چها م كل واحدهاي  واحد د سمي گذ اندن ..............باشمد. نامبرد  با اين دانشمگا  مي

 ششمو ودي  ود تا پايان ترم  شته و همد  بين .......... نفر از دانشجويان هم د سي  شته نامبرد  اسا(

برتر دانشممجويان هم  د  د صممدپانز.........  ا احراز نرود   و جزو ................  تبه .....با كسممب ميانگين .....

التحصيل شد  اسا /  واهد فا غ 021باشد و تا تا يخ ....../...../.... شمته و هم و ودي اين دانشمگا  مي

 شد.

هي جها ا ائه به دانشممگا  يزد صمماد  گرديد  و فاقد هرگونه اعتبا  و ا زش ديگري از جرله اين گوا

 .اساترجره 

 

 

 آموزش دانشگا مهر و امضاء معاون آموزشي / مديركل 

 شماره :
 

 تاریخ :

 


