
الاترطبقاي تحصیلی بهین نامه ارائه تســهیلات به برگزیدگان علمی براي ورود به دورهیزد در نظر دارد با اســتناد به آئدانشــگاه

براي نیمســال اول سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوري24/60/4001مورخ 45358آئین نامه شــماره 

دانشگاه از بین دانشجویان ممتاز قدام به پذیرش دانشــجو (بدون آزمون) در مقطع کارشــناســی ارشــد ا1401-1402تحصــیلی

یزد نماید.

شرایط عمومی :–الف 

جمهوري اسلامی ایران.اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی -1

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

.نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح-3

:اختصاصیشرایط –ب

هســتند، ط زیرکه حائز یکی از شــرای)97و دوماولو نیمســال96دوم نیمســال(وروديقطع کارشــناســیمممتازدانشــجویان 

ارائه نمایند.مرکز استعدادهاي درخشان دانشگاهاستفاده از مزایاي این آئین نامه درخواست خود را به برايتوانند می

ـــجویی براي ورود به ه-هاي اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهاي علمیبرگزیدگان رتبهالف) ـــتهدانش ـــته یا رش هايمان رش

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

پس از گذراندن شــش نیمســال تحصــیلی با گذراندن حداقل سه چهارم دانشــجویان ممتاز مقطع کارشــناســی پیوســته که ب)

ــد برتربه لحاظ میانگین کل جزو )1400(با احتســـاب واحدهاي گذرانده شـــده در تابســـتان واحد درســی  در بین پانزده درص

ــالو حداکثر در مدت ورودي خود باشــندرشــته و همدانشــجویان هم ــوند دانشهشــت نیمس (اتمام تحصــیلات آموخته ش

)31/06/1401تا تاریخ 01/07/1400کارشناسی از 

تواند براي محاســـبه حدنصـــاب واحدهاي براي ســـال جاري، دانشـــگاه میطبق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري:1تبصــره

واحد از مجموع سه 4کسر حداکثر با دانشــجویانی که به دلیل مشــکلات ناشــی از بیماري کرونا حذف واحد داشــته اند، درســی 

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

ــجوی: 2تبصــره ــه با 6که در مدت 2-ان مندرج در بند بدانش ــوند و به لحاظ میانگین کل در مقایس ــال دانش آموخته ش نیمس

ــورت مازاد بر  ــند به ص ــد برتر باش ــته و غیر هم ورودي خود جزو پانزده درص ــال دانشــجویان هم رش میانگین کل هشــت نیمس

(اتمام تحصــیلات کارشــناســی تا تاریخ ظرفیت پذیرش بدون آزمون، در دوره کارشـــناســـی ارشـــد پذیرفته خواهندشـــد

31/06/1401(.

بسمه تعالی

اطلاعیـه

ارشدپذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع کارشناسی

دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزداز 

)1140-2140(نیمسال اول سال تحصیلی 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرکز استعدادهاي درخشان



نیمسال تحصیلی می باشد.10براي دانشجویان تحصیل همزمان در دو رشته، مدت مجاز حداکثر : 3تبصره

براي دانشــجویانی که تغییر رشــته داده اند حداکثرتا یک نیمســال به ســنوات مجاز اضــافه می شود. مقایسه متقاضیان : 4تبصــره 

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

پذیر است. آموختگی و صرفاً براي  همان سال امکانپذیرش براي سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش: 5تبصره

نام:اطلاعات ثبت-ج

یق از طرآنهاو اسامی نیازي به ثبت نام ندارندمی باشند ي خودهمان رشــتهادامه تحصــیل در دانشــجویان مشــمولی که متقاضــی .1

دانشــکده ها بعد از اعلام خواهد شــد.نهاییمرتبط جهت تصــمیم گیرييهاها و دانشــکدهبه پردیساســتعدادهاي درخشــاندفتر

متقاضیان فرم هاي. لازم اســت خواهند نموداطلاع رســانیمتقاضــیان بهفرم انتخاب رشــته گرایش ، جهت تکمیل دریافت اســامی

در صــورتی که دانشــجویان در مهلت مقرر اقدام به میل و در موعد مشــخص شــده توســط دانشــکده به آنها ارســال نمایند. کخود را ت

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

ا تحتمالازم است می باشــند ســب با رشــته خودمتنايي دیگررشــتهادامه تحصــیل در دانشــجویان مشــمولی که متقاضــی .2

انجام دهند.ثبت نام غیرحضوري از طریق سامانه گلستان 20/09/1400تاریخ 

ـــیــان .3 ــوري (الکترونیکی)نــامبراي ثبــتمتقــاض ــگــاه تواننــد می، غیرحضـ ــی دانشـ ــامــانــه آموزشـ بــه آدرس بــا مراجعــه بــه ســ

http://golestan.yazd.ac.ir)Internet Explorer ثبت نام خود را به انجام برسانند.با مطالعه راهنماي مربوطه،) به بالا7نسخه

خواهدبود.1400ماهبهمنhttp://www.yazd.ac.irزمان تقریبی اعلام نتایج از طریق وبگاه دانشگاه به آدرس.4

توضیحات مهم:-د 

توانند در یکی از نامه در همان رشـــته تحصـــیلی خواهدبود. همچنین متقاضـــیان میتحصـــیل افراد مشـــمول این آئیناولویت ادامه .1

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

ــجویانی که از طریق آئین.2 ــته و تغییر گرایش براي دانش ــتعدادهاي درخشــان پذیرش بدون آزمون نامه انتقال، میهمان، تغییر رش اس

اند، ممنوع است.شده

پذیرش بدون آزمون دانشــجویان ممتاز کارشــناســی در مقطع کارشــناســی ارشــد، مطابق ضــوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و .3

پذیرد. مقررات دانشگاه انجام می

ــمول این آیین.4 ــجویان ممتاز مش ــیلینامه، در دورهپذیرش دانش ــهریه هاي تحص ــورت رایگان و بدون دریافت ش . دخواهد بوبالاتر بص

به تحصیل شروعنام نموده ولذا دانشــجویانی که از طریق این تســهیلات در این دانشــگاه پذیرفته شــوند، در صــورتی که اقدام به ثبت

اهند بود.شده خونامهاي ثبتملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگان در نیمسال،در صورت انصراف؛نمایند

اســامی پذیرفته شــدگان همراه با مدارك و مســتندات مربوط براي تطبیق شــرایط و اعلام پذیرفته شدگان نهائی، به سازمان سنجش .5

بدیهی اســـت اعلام نتایج اوّلیه هیچگونه حقّی براي داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط آموزش کشـــور اعلام خواهد شـــد. 

باشد.سنجش آموزش کشور میبه تأیید سازمان 

ـــتقر .6 ــجو مس ــازمان ســـنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیأت مرکزي گزینش دانشـ ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سـ

بنابراین دانشــگاه یزد از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل براي دانشجویان پذیرفته ؛درســازمان ســنجش آموزش کشــور اســت

ن تائیدیه معذور است.شده تا دریافت ای

ــود که داوطلب شــرایط پذیرش از طریق این چنانچه در هر مرحله از ثبت.7 ــخص ش ــیل مش ــی مدارك و اشــتغال به تحص نام، بررس

نام ایشان لغو خواهد شد.فراخوان را ندارد یا مغایرتی بین مدارك و مستندات ارائه شده با اصل مدارك وجود داشته باشد ثبت



هاي مورد پذیرشایشلیست رشته/گر-ه

رشته تحصیلیردیفرشته تحصیلیردیف

یاسیسعلوم30يداریپااتیادبیفارساتیزبان و ادب1

يامنطقهمطالعات31یفارساتیو ادبزبان2

یتیتربیشناسروان32یطیمحیآب و هواشناسیو هواشناسآب3

یعمومیشناسروان33یطیمحمخاطرات4

5
ینیمسکن و بازآفريزیبرنامه ريشهريزیرو برنامهایجغراف

يشهر
يحسابدار34

یاجتماعيمددکار35مقصديزیبرنامه ريگردشگريزیرو برنامهایجغراف6

یابیبازاریبازرگانتیریمد36سنجش از دورییایاطلاعات جغرافستمیاز دور و سسنجش7

اتیدر عملقیتحقیصنعتتیریمد37طیمحشیو آمايژئومورفولوژيژئومورفولوژ8

اتیو عملدیتولتیریمدیصنعتتیریمد38عربیادبیات9

یمالتیریمد39یاسلامیاقتصاد مالياقتصادعلوم10

ستیزطیمحيزیربرنامهستیزطیمح40ياقتصاد نظرياقتصادعلوم11

یو منابع انسانیکسب و کار  رفتار سازمانتیریمد41یبدنتیآموزش تربیحرکترفتار12

نیتامرهیو زنجاتیکسب و کار  عملتیریمد42یدوره اسلامرانیاخیتار13

یمهندسیشناسنیزمنیزمعلوم43خیتاریشناسرانیایشناسرانیا14

یهواشناس44علوم اجتماعیپژوهش15

یآلیمیشیمیش45یشناسجامعه16

هیتجزیمیشیمیش46یشناستیجمع17

کیزیفیمیشیمیش47یشناسمردم18

یمعدنیمیشیمیش48ثیعلوم قران و حد19

زریو لکیاپتکیزیف49قرآنی  اعجازعلوم20

هادانیمهیو نظريادیذرات بنکیزیف50یو حقوق عمومیاسیسیاجتماعالبلاغهنهج21

پلاسماکیزیفکیزیف51یحقوق اسلامیو مبانفقه22

ماده چگالکیزیفکیزیف52کلامیشناسعهیش23

ياهستهکیزیفکیزیف53یآموزشقاتیتحق24

سیژئومغناطکیزیژئوف54یدرسيزیربرنامه25

کیژنت55یسنجعلم26

اجتماعی و اقتصاديآمار56یسیزبان انگلآموزش27

علم داده هاآمار57یسیانگلاتیو ادبزبان28

آنالیز عددييکاربردیاضیر58المللنیبروابط29



رشته تحصیلیردیفرشته تحصیلیردیف

معدن  ژئومکانیک نفتیمهندس89ریاضی مالیيکاربردیاضیر59

یمواد معدنيمعدن  فرآوریمهندس90زیو کاربردها  آنالاتیاضیر60

سنگکیمعدن  مکانیمهندس91و کاربردها  جبراتیاضیر61

کیمواد  سرامیمهندس92)يو کاربردها  هندسه (توپولوژاتیاضیر62

یو انتخاب مواد مهندسییمواد  شناسایمهندس93یمحاسبات علموتریعلوم کامپ63

يوتریکامپيهاشبکهوتریکامپیمهندس94یکیالکتريهانیقدرت و ماشکیبرق  الکترونیمهندس64

افزارنرموتریکامپیمهندس95تالیجیدکیالکترونيهاستمیبرق  سیمهندس65

کزیو رباتیهوش مصنوعوتریکامپیمهندس96قدرتيهاستمیبرق  سیمهندس66

پوشاكینساجیمهندس97ستمیبرق  مخابرات سیمهندس67

و رنگینساجیمیشینساجیمهندس98و موجدانیبرق  مخابرات میمهندس68

يفناورینساجیمهندس99برق  کنترلیمهندس69

حفاظت آب و خاكزیآبخیو مهندسعلوم100نفت  اکتشافیمهندس70

زیآبخيهاحوزهتیریمدزیآبخیو مهندسعلوم101فراورشمریپلیمهندس71

یو صنعتییدارواهانیمرتع  گیو مهندسعلوم102يجداسازيندهایفرآیمیشیمهندس72

جنگلیستیجنگل  علوم زیو مهندسعلوم103هاستمیسيسازنهیبهعیصنایمهندس73

104یمهندستیریمدعیصنایمهندس74
يزیحاصلخ،یمیخاك  شيفناورستیو زيزیحاصلختیریمد

اهیگهیخاك و تغذ

و حفاظت خاكکیزیمنابع خاك  فتیریمد105مدیریت پروژهعیصنایمهندس75

ستیزطیمحیآلودگستیزطیمحیو مهندسعلوم106سیستم هاي کلانعیصنایمهندس76

یستیو حفاظت تنوع زتیریمدستیزطیمحیو مهندسعلوم107يعمران  راه و ترابریمهندس77

نیسرزمشیو آمایابیارزستیزطیمحیو مهندسعلوم108عمران  زلزلهیمهندس78

ابانیو کنترل بتیریمد109یکیدرولیهيهاآب و سازهیعمران  مهندسیمهندس79

يکشاورزيوتکنولوژیب110عمران  سازهیمهندس80

يشهريزیربرنامه111کیعمران  ژئوتکنیمهندس81

يشهریطراح112منابع آبتیریو مدیعمران  مهندسیمهندس82

يمعماریمهندس113يانرژلیتبدکیمکانیمهندس83

یخیتاريهاو بافتهیابنيایو احمرمت114ساخت و تولیدکیمکانیمهندس84

ینقاش115يکاربردیطراحکیمکانیمهندس85

هنرپژوهش116زاتیتجهشیو پاينگهدارکیمکانیمهندس86

يو انرژيمعمار117یمعدن  استخراج  مواد معدنیمهندس87

يمنطقه ايزیربرنامه118معدن  اکتشاف مواد معدنییمهندس88

حاصل تماس ) در وقت اداري(035-31234486شمارهبا دانشگاه یزد مرکز استعدادهاي درخشانتوانند با براي کسب اطلاعات بیشتر میداوطلبان

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

نمایند.

دانشگاه یزدمرکز استعدادهاي درخشان 


