
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

صگگ یبز  رتدزه وزتحن میزانا یزتسگگال  بز یز دی دای عزمی بز داوزونودز یزدونیدانشگگه یزد دزدنزن دزداندز  زانگگ ب دز یز    

 داوزن  سگگ ازاواز  وزاهت علوم، تحقيقات و فناوهي  17/10/1401موهخ  307862/2شمااه    نامه  آئين

اننگازامز   زدانشگو د عزم   مز یزپذددشزدانشگو زب اوعز مم ع زدنزمطع زا ننگب نگب اقاامزز1402-1403نگ ازتحصگ یب

زن  دا.زه ن ددزدانشه یمطع زا ننب نبزپ  ن یز
ز

 شرایط عمومی :  –الف 
 ادد عزنب خ یزنایزدنزق ن عزان نبزج ال نوزان مبزادداع.ام ط دز یزدد زمب  زان مزد زدکبزامز -1

 م عالاز یزق ن عزان نبزوزن  مزج ال نوزان مبزادداع. -2

 ناان  زم ب م تزتحص لز یزتشخ صزمداج زذدص ح. -3

 : اختصاصیشرایط   – ب
هسگ با ززززطزمددایزح   زدکبزامزنگدادزز 98ززوزدومزوزن  سگ ازاواز97ززدومززسگ ان  بونودوززززطع زا ننگب نگبمززم   مدانشگو د عززززز

زن میزدنخ انتزخ دزناز یزدانشه یزد دزانا یزن  دبا.ان ف دیزامزم اد وزاد ز    ز داوت انباززمب

ه وززد زننگ یدانشگو دبز داوزونودز یزه  عزننگ یزززز-مدحییزنال دبزال پ  ده وزمی بززپ ن دهمه وزاوازت زنتبی دی دای عزززز(۱-ب

ز.وز یزص نبزم مادز دزظدف تزپذددشززمی بزدانشو دبزاش نززن میزامزد  دخ نیزال پ  د  زانا یزمعدفبمدتبط زز

پس از گذراندن شش  نمساش ت صيلشمبا گ  گذراندن قداسه  ش  دانشگو د عزم   مزمطع زا ننگب نگبزپ  نگ یزایزززز(۲-ب

 درصشد گتصت گماش ء گ  لي ظ مم نگمن که جز (1401  زاح سگ  زواحاه وزیذنانایزنگایزدنزت  سگ  عزز)  در شا چه رم واقد  

)اصس م   م خ یزنگگ نادانشززهشگگتزن  سگگ اوزحاااثدزدنزمابزززورودی خید گ ششددرششه  و م در گمن دانششویا ن م 

   (۳۱/۰۶/۱4۰۲ص  ص راخ    ۰۱/۰۷/۱4۰۱صيلمالت ک رشد  ا از 

وز یزلح ظزم  نه  زالزدنزمط دسگگیز  ززن  سگگ ازدانشز م خ یزنگگ ناززز۶ایزدنزمابزززز2- دانشگگو د عزمباندزدنز باززز:۱صبلشت 

م مادز دزظدف تزز یزص نبززدنصاز دتدز  نباززز  ستززءخ دزج زهمزونودوغ دزدانشو د عزهمزنن یزوزم  نه  زالزهشتزن  س ازز

 . (۳۱/۰۶/۱4۰۲)اصس م صيلمالت ک رشد  ا ص  ص راخ    ت انبازپذددف یزن نامبززانناا ننب نبدنزدونیزز پذددشز اوعز مم ع

 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 اطالعيممه 
 

در مقطع   پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه یزد

  های کشورارشد از متقاضیان سایر دانشگاهکارشناسی

 (1402-1403)نیمسال اول سال تحصیلی 

 

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 مرکز استعدادهای درخشان 

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


 

 زدانشو د نبزایزدنزطدحزا نونمو/ا ن م موز یبازمابز یزتب نبزدونیز داوزدانشگو د عزتحصگ لزه  م عزدنزدوزننگ ی:  ۲صبلشت 

وزامزمدخصبز  ندانوز اوعزاح س  زززنایه دبزایزدنزدونیزا ننب نبزپ  ن یزخ دزص حبزفدمنازوزخ نمززم ی زز12ت ززز3ا نونموزب

دنگگ یزامززززاد  داوزز  گ ششد.صيلشمبا ما زنمساش ت ۱۰مدت مو ز قداکثت  ززاناانگگ ف دیزاددیزز ت د ازدانشگگه یب  ززززدنزنگگب اب

ب یزتدت ب زمعاازهفتزد زهشگتزن  سگ ازادشگ عز  زیذناناعزز ززنگ نامب م خ یزدنزمابزنیزوزد زدیزن  سگ ازدانشایززدانشگو د عزز

اوزایز  شگ دد زواحاه وزدننگبزخ دزناز  ززننگ ینگیزهال نمزواحاه وزدننگبزمصگ   ز  زمعاازنگشزن  سگ ازدانشگو د عزهم

زن نا.انازمط دسیزمبادش عزیذنانای

 م خ هبزامزننگ یززامزونودز یزننگ یزد زدانشگه یزاوازت زدانشزز داوزدانشگو د عزمال  ع زان ط ازد زتی  دزننگ ی زمابزمو م: ۳صبلشت  

تزدنصاز دتدز  زدانشو د عزدانشه هبززس باوزوزتع   ز  ن  س ازانتزوزمط دسیزم ط ض  عز داوزنتبیز8د زدانشه یزدوم زحاااثدزز

  انا.ن دزایز  ش دد زواحازدننبزخ دزناز  ز نال زیذنانایانو مزمب

 ززه ه وزفدمببیذناناعزواحاه وزدننگبزم مادزامزنگ ددزننگ ی داوزدانشگو د نبزایزدنزدونیزا ننگب نگبزپ  نگ یزدنزدونیزز:4صبلشت 

ه ز اوعزاح سگ  زواحاه وزدننگبزدونیزفدمبزز باوز عوزنتبیزز  نگان  سگ ازتحصگ یبزمبزز9مابزمو مزحاااثدزز ززانانگداتزاددی

زن د.انو مزمب

ن  سگ اززد زدیزززنیند وز م منگبزدنزمابزز داوزدانشگو د نبزایز دانگ بز دن میزدننگبزمصگ  زنگ ناوزم لبز دن میز:5صبلشت 

ه وزدننگبزمصگ   ز دننگبززنگ نا زب یزتدت ب زمعاازهفتزوزهشگتزن  سگ ازادشگ عز  زیذناناعزنگیزهال نمزواحا م خ یزمبدانش

زن د.مب

 توضيحات مهم:
 دزانت.دپذ م خ هبزوزصدف ز داوزه  عزن ازامک عن ازتحص یبز  ف صییزپسزامزدانشزپذددشز داو •

غ ددول ب زغ دان ف مب ز ماد زپ  مزن ن زن  یزحضگگ نو زج م زمی بزززوه  م خ ه عزدانشگگه یپذددشز اوعز مم عزامزدانشگگو د عزوزدانش •

داننای عزماانكززز   زه چبببداخیبنگای عز مم عزاخ صگ صگزززدف یدپذوززززال یل   ززوه وزدونیززبدانشگه هززوه سدا ن ددو زمو مو زپدد

 .تدمگا صیرت نسوزمانكزتحص یبزا ننب نبزن پ  ن یززززبمع دازا ننب نزوح مو

اززبت انوز عازامز عزدنزص نبزدان  زندادطزمبزز99-1400ونودوزدونیزا نگب نگبزپ  نگ یزنگ ازتحصگ یبزززز«مط مزادداع»اتب عزغ دزاددانبز •

زا.نمبازن ن میز الدیامزتسال  بزاد ز    

ه وززدکبزامزیدادشت انبازدنزز ط ضگ  عزمبمززن میزدنزه  عزننگ یزتحصگ یبزانگت.زه چب  اول دتزادامیزتحصگ لزافدادزمشگ  ازاد ز     •

 م ب نبزدنخ انتزدهبازبتشخ صزاد زتب نبز  زیدویزمد  طزخ اهاز  د .

ن میزپذددشز اوعز مم عزانگ عااده وزدنخشگ عزپذددشززننگ یزوزتی  دیدادشز داوزدانشگو د نبزایزامزطددآز    زان ط ا زم ال  ع زتی  د •

زانا زم ب عزانت.نای

طز داوزمصگ حبیززدافدادزح   زنگدای ددزوزدنزصگ نبزصگ حادا ززنگ ا آزداوطیب  زصگ نبزمبپذددشزدانشگو ز دزانگ بز دننگبزماانكزوز •

ه وزپژوهشگبزدنزهبه مززددنازبنمومیزمی بز یزه دایزماانكزوزمسگ باابزمد  طز یزفع ل تیه وزمد  طیزمعدفبزمبمی بز یزدانشگکای

 ن د .زز  نیذانون مزدنزن م نیز م منبززثبت

ز

ز

ز

ز

ز



ز
 

 : نامنياز جهت ثبتمدارک مورد  -ج
ز jpgن عزف دل:ززبض   یزفداخ اعززز 1نیفدمزن  ززنایززتک  لتص ددز -1

ز jpgبن عزف دل:ززض   یزفداخ اعزززی اهبزم   موتص ددزتک  لزنایزفدمزز -2

ز jpgن عزف دل:ززبززتص ددزصفحیزاوازنب نب میزوزا نبزمیب -4

ز jpgن عزف دل:ززبززنشمند زن دابزاخذزنایزت زپ د عزتدمززتص ددز -5

ز jpgبن عزف دل:زززن مزضدونوزانت.ن میزدنزهبه مزثبت انا یزاصلزمعدفبزز–1- ن میز داوزم ط ض  عز باززمعدفبزتص دد -6

ز jpgن عزف دل:ززززبماانكزوزمس باابزمد  طز یزفع ل  ال وزپژوهشب زه دایز  زتص ددبنمومیزمی بززززن ددزماانكتص ددز -7

  یزندحزمددززن محآزثبتزواند  -8
 

رممزانگتزمب ل زز  نگبازایززننگ یزیدادشزمبز2مو مز یزان خ  زحاااثدززم   ش ات دانششگ   مهق ضشم ن پذات  گدون ززمینای یزز

ز:واند زن  دباامزطددآزن م نیزپدداختزالک دون کبززنازززمدد

   مزار را ت(مشهلد ) ۰۰۰/8۰۰مببغ    گتای انهخ ب گتاا  اوت الف(       

  (مزار را تپ نلد ) ۰۰۰/5۰۰مببغ    گتای انهخ ب گتاا  دوم ب(       
 

م۱صیج  قهس ً    هق ضم ن:  الکهتونمکا  پتداخ   مدگ م  گتاا ،  رشه   دو  ب  گ اد  انهخ ب  و  الف  گددم ی  مب لغ  موسیع 

   داد گ نک متکزی وارد و  پس جه  پتداخ ، زاکن  "مببغ پتداخها"ا ت( را گ  صیرت د ها در ساس   ر ۰۰۰/۳۰۰/۱)

دنزغ دزاد زص نبزفططزیدادشزاوازم ندز دننبزقدانزخ اهازیدفت.زلذاز عزدن یزامززززرا انهخ ب نس امد.  دولهاقا گه ی    م ن  ا   

انازرممزانتز  زمداجعیز یزن م نیزپدداختزن مزخ دزنازتک  لزن  دیانازوزثبتند ازنازپدداختزن  دیزز000/800ززم ط ض  عزایزفططزمبی ز

:زز وزتک  لزم اندزخ ان یزنایزوزمشخص بزخ دزمش  یززززhttps://yazd.ac.ir/epay/talentالک دون کزدانشه یزد دز یز دنبز

زذانوزن  دبا.ین مز  نزواند وزنازانک زن  دیزوزدنزهبه مزثبتززنن ازند ا زاقاامزن  دبازوزززز000/500نسبتز یزواند زمبی زدومزبززمددتص ددزز

 

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


ز 
 

اننا زمع  آزض ا طزومانبزمی م زتحط ط بزوزفب ونوززپذددشز اوعز مم عزدانشو د عزم   مزا ننب نبزدنزمطع زا ننب نب  :۲صیج 

پذددد.ز ادالبزانتزتشک لزپدونایزوزدم بززه زوزنگ ا آزداوطیب  زانو مزمبوزمطدنابزدانشگه ی زپسزامزانمد  بزوزام   مدهبز یزفع ل ت

ز داوزداوطیبزادو دزنخ اهازادد.زز یزمص حبی زه چه نیزحطب

 

 :نامثبت نحوه -د
گش  متاجهش  گش   شش مش نش  زمیزشششا دانشششگش   گش  زدر     خید را  ،  غمتقضششیری )الکهتونمکا(  نش ممهقش ضششمش ن گش ااششها  بش  .1

http://golestan.yazd.ac.ir  (Explorer Internet   گ  مط له  رامدس ی متگیط ، گ  انو م گت  ندد.گ  گ ال ۷ناخ ) 

 از طتاق   م ن  گباه ن ا  .  ۳۰/۱۱/۱4۰۱زختان مهب   ب  ن م گتای مهق ضم ن   .2

  خیامد  ۱4۰۲ شش ت   م  فتوردان    http://www.yazd.ac.irزم ن صقتابا اعالم نه اج از طتاق وگگ   دانشششگ   گ  زدر  .3

   گید.

 

 توضيحات مهم:
نگگای عزنال  ب ز یزنگگ مم عززانگگ مبزپذددف یزنگگای عزه دایز  زماانكزوزمسگگ باابزمد  طیز داوزتعب آزنگگدادطزوزام مزپذددف ی .1

 داوزداوطیب عزادو دزنب  دیزوزپذددشززززحطبه چه نیززاول ی ادالبزانگتزام مزن  د ززز نگا.زنگبوشز م مشزاشگ نزام مزخ اها

ز  نا.نبوشز م مشزاش نزمبنال دبزمب طز یزتأد ازن مم عزز

ن مزقععبزپسزامزپذددشزمی بزوزت   ازنگ مم عزنگبوش زمب طز یزت   ازد  دخ نیزه  بزمدا وزی دبشزدانشگو زمسگ طدزدنززثبت •

نگ مم عزنگبوشز م مشزاشگ نزانگت ز ب  داد زدانشگه یزد دزامزصگاونزهدی نیزی اهبزانگ ی از یزتحصگ لزت زدند فتزاد زت   ادیزز

 معذونزانت.

ن م ز دننگبزماانكزوزانگ ی از یزتحصگ لزمشگخصزنگ دزایزداوطیبزنگدادطزپذددشزامزطددآزاد زهب نچیزدنزهدزمدحییزامزثبت •

 ن مزادش عزلی زخ اهازنا.فداخ اعزنازنااندزد زمی ددتبز   زماانكزوزمس باابزانا یزنایز  زاصلزماانكزوج دزدان یز  نازثبت

ه وزتحصگ یبز  رتدز صگ نبزناده عزوز اوعزدند فتزنگالددیزانگت.زلذاززن می زدنزدونیپذددشزدانشگو د عزم   مزمشگ  ازاد ز د   •

نگدوعز یزتحصگ لززززن مزن  دیزودانشگو د نبزایزامزطددآزاد زتسگال  بزدنزاد زدانشگه یزپذددف یزنگ نا زدنزصگ نتبزایزاقاامز یزثبت

زن مزنایزخ اهباز  د. وزثبتهن  دبا زدنزص نبزانصدافزمی مز یزپدداختزه دبیز م مشزناده عزدنزن  س ا

ن دز  زدقتزرمم زمف دزاط م یززلذا ز یزداوطیب عزت ص یزمبززمس ددزنخ اهازنا؛ز یزه چزمب اعوجیزواند و زت جیزدان یز  ن ازایزز •

 ن مزدنزفداخ اعزاقاامزن  دبا.ززنازمع لعیزوزفططزدنزص نبزداناز  دعزندادطزمد  ط زنسبتز یزثبت

 
 

 

 

 

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


 

 هاي مورد پذیرشرشته/گرایشليست  -ه

زگتاا  زرشه   دانشکد  رداف 

زاد   بزپ داانوزم  عزوزاد   بزف ننبززمی مزانس نبز ۱

زم  عزوزاد   بزف ننبززمی مزانس نبز ۲
 

ز  زوزه انب نبزمح عبزز  زوزه انب نب می مزانس نبز ۳

زمخ طدابزمح عبزمی مزانس نبز 4
 

ز دن میزند وزمسک زوز  م فددببزنالدوززنالدوزند وز دن میجیداف  زوز می مزانس نبز 5

ز دن میزند وزمطصاززیددنهدوند وزجیداف  زوز دن میزمی مزانس نبز ۶

زژ  م نف ل ژوزوز م دشزمح طززژ  م نف ل ژوززمی مزانس نبز ۷

زنبوشزامزدونزنبوشزامزدونزوزن س مزاط م بزجیداف  دبززمی مزانس نبز 8

زاد   بزمد بززمی مزانس نبز 9
 

زاق ص دزم لبزان مبززاق ص دوزمی مز می مزانس نبز ۱۰

زاق ص دزن دوزاق ص دوزمی مززمی مزانس نبز ۱۱

ز م مشزتد  تز انبززنف  نزحدا بزمی مزانس نبز ۱۲

زت ددب بزاص حبز ن بزنب نبزونمنبزوزت ددب بزاص حبزمی مزانس نبز ۱۳

زنب نبزت ندخزادداعززنب نبادداعززمی مزانس نبز ۱4

زفدهبگزوزت اعزان مبززت ندخزمی مزانس نبز ۱5

زپژوهشزمی مزاج   مبززمی مزانس نبز ۱۶
 

زنب نبج معی می مزانس نبز ۱۷
 

زنب نبج ع تز می مزانس نبز ۱8
 

زنب نبمددم می مزانس نبز ۱9
 

زمی مزقداعزوزحادثز می مزانس نبز ۲۰
 

زامو مزمی مزقد نبز می مزانس نبز ۲۱

زاج   مبزن  نبزوزحط قزم  مبززالب غینال زمی مزانس نبز ۲۲

زفطیزوزمب نبزحط قزان مبززمی مزانس نبز ۲۳
 

زن عیزنب نبزا مز می مزانس نبز ۲4
 

زند وزدننب دن می می مزانس نبز ۲5
 

زنبوبزمیم می مزانس نبز ۲۶
 

زمادددتزاط م بزمیمزاط م بزوزدانشزنب نبز می مزانس نبز ۲۷

ز م مشزم  عزانهی سبزانس نبزمی مز ۲8
 

زم  عزوزاد   بزانهی سب می مزانس نبز ۲9
 

زال یلزنوا طز    می مزانس نبز ۳۰
 

زن  نبمی م می مزانس نبز ۳۱
 

زمع لع بزخ ونم  نیزوزن  ازافددط ززاوزمبعطیمع لع بز می مزانس نبز ۳۲

زنب نبزتد   بزنواعززمی مزانس نبز ۳۳
 



زگتاا  زرشه   دانشکد  رداف 

زنب نبزم  مبزنواعز می مزانس نبز ۳4
 

زحس  اانوز می مزانس نبز ۳5
 

زمادا نوزاج   مبز می مزانس نبز ۳۶
 

ز  ماند  بززمادددتز  منی نبز می مزانس نبز ۳۷

ز  ماند  بزجال نهددوزجال نهددوزمادددتززمی مزانس نبز ۳8

زتحط آزدنزم ی  بزمادددتزصبع بززمی مزانس نبز ۳9

زت ل ازوزم ی  بززمادددتزصبع بززمی مزانس نبز 4۰

زمادددتزم لبززمی مزانس نبز 4۱
 

زنف  نزن مم نبزوزمب   زانس نبززمادددتزاسبزوزا ن می مزانس نبز 4۲

زمنو دیزت م  م ی  بزوززمادددتزاسبزوزا نزمی مزانس نبز 4۳

زنب نبزمالبانبزمم  زمی مزمم  زمی مزپ دی 44

زن  بز لبزن  ب می مزپ دی 45

زن  بزتو دیززن  بزمی مزپ دی 4۶

زن  بزف  دکزن  بزمی مزپ دی 4۷

زن  بزمعانبززن  بزمی مزپ دی 48

زاپ  کزوزل  نززف  دکزمی مزپ دی 49

زه زم ااعذنابز ب  دوزوزن ددیززف  دکزمی مزپ دی 5۰

زف  دکزپ ن  ززف  دکزمی مزپ دی 5۱

زف  دکزم دیزهه اززف  دکزمی مزپ دی 5۲

زاوزف  دکزهس یزف  دکزمی مزپ دی 5۳

زژن  کززمی مزپ دی 54
 

ز م نزاق ص دوز می مزپ دی 55
 

زمیمزدادیزه ز می مزپ دی 5۶
 

ز ن ل  زمادوززند ضبزا ن ددو می مزپ دی 5۷

زند ضبزم لبززا ن ددوند ضبززمی مزپ دی 58

ز ن ل  زند ض  بزوزا ن دده ززمی مزپ دی 59

زجبدززند ض  بزوزا ن دده ززمی مزپ دی ۶۰

زهبانیزبت پ ل ژو ززند ض  بزوزا ن دده ززمی مزپ دی ۶۱

زیدافزوزتدا ب بززند ض  بزوزا ن دده ززمی مزپ دی ۶۲

زمح نب بزمی بززمی مزا مپ  تدززمی مزپ دی ۶۳

زاله ند مزوزن ددیزمح نبیزمی مزا مپ  تدززمی مزپ دی ۶4

زمح نب بزندمزوزه شزمصب مبززمی مزا مپ  تدززمی مزپ دی ۶5

زه وزالک ددکبالک دون کزقانبزوزم ن  زمالبانبز دقزفببزوزمالبانبز ۶۶

زه وزالک دون کزددو   ازن س مززمالبانبز دقزفببزوزمالبانبز ۶۷

زه وزقانبزن س مززمالبانبز دقزفببزوزمالبانبز ۶8



زگتاا  زرشه   دانشکد  رداف 

زمخ  دابزن س مززمالبانبز دقزفببزوزمالبانبز ۶9

زمخ  دابزم ااعزوزم دززمالبانبز دقزفببزوزمالبانبز ۷۰

زاب داززمالبانبز دقزفببزوزمالبانبز ۷۱

زاا ش فزمالبانبزنفتززفببزوزمالبانبز ۷۲

زفداونشززمالبانبزپی  دززفببزوزمالبانبز ۷۳

زفد دباه وزجاان موززمالبانبزن  بززفببزوزمالبانبز ۷4

زه زن موزن س مز ال بیززمالبانبزصب د ززفببزوزمالبانبز ۷5

زمادددتزمالبانبززمالبانبزصب د ززفببزوزمالبانبز ۷۶

زمادددتزپدوژیززمالبانبزصب د ززفببزوزمالبانبز ۷۷

زن س مزه وزا عززمالبانبزصب د ززفببزوزمالبانبز ۷8

زنایزوزتدا دوزمالبانبزم داعزفببزوزمالبانبز ۷9

زمل لیززمالبانبزم داعزمالبانبزفببزوز 8۰

زژ  تکب کززمالبانبزم داعزفببزوزمالبانبز 8۱

زن میزمالبانبزم داعزفببزوزمالبانبز 8۲

زه وزه انول کبمالبانبزز  زوزن میزمالبانبزم داعزفببزوزمالبانبز 8۳

زمالبانبزوزمادددتزمب   ز  زمالبانبزم داعزفببزوزمالبانبز 84

زتبادلزاندژوزمالبانبزمک ن کزفببزوزمالبانبز 85

زن ختزوزت ل اززمالبانبزمک ن کزفببزوزمالبانبز 8۶

زطداحبزا ن ددوزمالبانبزمک ن کزفببزوزمالبانبز 8۷

زنهالاانوزوزپ دشزتوال  ابززمالبانبزمک ن کزفببزوزمالبانبز 88

زان خدادززم ادزمعانبززمالبانبزمعاعزفببزوزمالبانبز 89

زاا ش فزم ادزمعانبززمالبانبزمعاعزفببزوزمالبانبز 9۰

زژ  مک ن کزنفتزمالبانبزمعاعزفببزوزمالبانبز 9۱

زفد ونوزم ادزمعانبززمالبانبزمعاعزفببزوزمالبانبز 9۲

زمک ن کزنبگزمالبانبزمعاعزفببزوزمالبانبز 9۳

زندام کززمالبانبزم ادززفببزوزمالبانبز 94

زنب ن دبزوزان خ  زم ادزمالبانبززمالبانبزم ادززفببزوزمالبانبز 95

زه وزا مپ  تدونبکیززا مپ  تدمالبانبززفببزوزمالبانبز 9۶

زاف انزندمزمالبانبزا مپ  تدزفببزوزمالبانبز 9۷

زه شزمصب مبزوزن  ت ک زمالبانبزا مپ  تدزفببزوزمالبانبز 98

زپ ن كزمالبانبزنس جبززفببزوزمالبانبز 99

زن  بزنس جبزوزننگززمالبانبزنس جبززفببزوزمالبانبز ۱۰۰

زفب ونوزمالبانبزنس جبززفببزوزمالبانبز ۱۰۱

زحف ظتز  زوزخ كززمی مزوزمالبانبز  خ  زمب   زطب عبز ۱۰۲



زگتاا  زرشه   دانشکد  رداف 

زه وز  خ  مادددتزح میزمی مزوزمالبانبز  خ  زمب   زطب عبز ۱۰۳

زی  ه عزدانودبزوزصبع بززمی مزوزمالبانبزمدت ززمب   زطب عبز ۱۰4

زمی مزمدس بزجبهلزمی مزوزمالبانبزجبهلززمب   زطب عبز ۱۰5

زن  ب زح صیخ  وزخ كزوزتیذدیزی  یززفب ونوزخ كمدستمادددتزح صیخ  وزوززمب   زطب عبز ۱۰۶

زمب   زخ كزوزاناضبززمادددتزمب   زخ كززمب   زطب عبز ۱۰۷

زمح طزمدستز ل دیبزمدستمی مزوزمالبانبزمح طزمب   زطب عبز ۱۰8

زمادددتزوزحف ظتزتب عزمدس بزمدستمی مزوزمالبانبزمح طزمب   زطب عبز ۱۰9

زانمد  بزوز م دشزندمم  زمدستمالبانبزمح طمی مزوززمب   زطب عبز ۱۱۰

زند وزمح طزمدستز دن میزمح طزمدستززمی مزانس نبز ۱۱۱

زمادددتزوزاب داز     عززمب   زطب عبز ۱۱۲
 

ز   تکب ل ژوزاش ونموز مب   زطب عبز ۱۱۳
 

زند وزنالدوز دن می هبدزوزمع  نوز ۱۱4
 

زطداحبزنالدوز هبدزوزمع  نوز ۱۱5
 

زمالبانبزمع  نو هبدزوزمع  نوز ۱۱۶
 

زه وزت ندخبمدمتزوزاح  وزا ب یزوز  فت هبدزوزمع  نوز ۱۱۷
 

زنط نبز هبدزوزمع  نوز ۱۱8
 

زپژوهشزهبد هبدزوزمع  نوز ۱۱9
 

زمع  نوزوزاندژو هبدزوزمع  نوز ۱۲۰
 

ز دن میزند وزمبعطیزاو هبدزوزمع  نوز ۱۲۱
 

 
ز
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 )فرم شماره یک( 

 هاي كشور دانشجویان سایر دانشگاه  فرم درخواست پذیرش بدون آزمون

 در دانشگاه یزد  ۱۴۰2-۱۴۰3ارشد سال تحصيلیدر مقطع كارشناسی 

 

 ]ن دت نطزم ط ضبزتک  لزز[اطالع ت فتدی  -1

 شس ر  شد  د م :                                  ن م پدر:                                        خ نیادگا:                                     ن م و ن م 

 ميه صدورشد  د م :  زن                 متد          جدام  :                    شس ر   تا ت شد  د م :                                

 کد مبا:                                              ميه صیلد :                                     ۱۳. ......../......./.......        ص راخ صیلد:

   گ  )گ  کد شهت ه ن(: نشس ر  صبفن مستا  :                                                           شس ر  صبف

 زدر  دسمق ميه  کین  :

 

 ]ن دزتک  لززززا ننب بز م مشزدانشکایت نطزز[صيلمبااطالع ت  -2

 رشه  / گتاا  مقطع ک رشد  ا:      دانشکد  :                                                                                        دانشگ   ميه صيلمه:

                                           شب ن  روزان        دور  :          )گتای ش  صتم  م (       99مهت             98گهسن            98مهت             9۷گهسن ورودی :    

 :شش ص  پ ا ن نمسا ت  که مهق ضا:                                          مهدت شش واقد گذراند  ص  پ ا ن نمسا ت که صهداد 

 : ورودی در پ ا ن نمسا ت شش رشه  و م رصب  مهق ضا در گمن دانشویا ن م :                                   ورودی رشه  و م صهداد دانشویا ن م 

 : مهت و امض ء مه ون زمیزشا / مداتکه زمیز  دانشگ                                                     

 

 ]ن دزتک  لززززم ط ضبت نطزز[گتاا  م ی درخیا ها / رشه   -3

 ارشد: رشه  / گتاا  میرد صق ض  متصبط گ  رشه  صيلمبا ک رشد  ا جه  ادام  صيلمه در مقطع ک رشد  ا

                                             :اولیا  دوم                                                             اولیا  اوت:                     

 

ین  اشهب   ا  خط  گصي  مط لب فیق و مدارك ارائ  شد  را صههد نسید  و مائیلم  ک مه مت..................................................  اادو نب  

  «   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   1401/ 17/10مورخ    2/ 307862آئين نامه شماره  »شیم گتا   مهههد ما  و   گمتم را گت عهد  ما

د ک  واجد شی ن م، پذات  و صيلمه مشخص  و چد نچ  در مت متقب  از  ب   گ ش ارشد را دارا  قداسه شتااط ورود گ  دور  ک رشد  ا 

 ادام  صيلمه من جبیگمتی گهسه زورد  و طبق مقترات گ  اادو نب رفه ر نس اد. صیاند از  ام دانشگ   ماشتااط فیق نبید 

 

 مهق ضا:   امض ء                                                                                                                                                 

 ص راخ:                                                                                                                                             

 

محل 

الصاق 

 عكس

 

 

 

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


 

 
 

 فرم گواهی ماتازي                                            
 
 

 متکز ا ههدادم ی درخش ن دانشگ   ازد به :

 ... ........ادار  که زمیز  دانشگ   ......................  از :

 شید :گدادی مب  گیاما ما

...............  خ ن  / زس ی ........................................... فتزند .......................... گ  ششس ر  ششد  شد م  ................          

............ در دور   .. ... ............................. دانششویی ورودی نمساش ت اوت / دوم  ش ت صيلشمبا  .... و کد مبا ...... 

  ............................... روزان  / ششب ن  مقطع ک رششد  شا پمی شه  در رششه  / گتاا  ........................................... 

ک   )۱شششش ص  پ ا ن صتم   ، واقد در شا  .. . . .. . .. از....   ..واقد. . .. . ... گ ششد. ن مبتد  گ  گذراندن .. اان دانششگ   ما

رشششه  و  در گمن .......... نفت از دانشششویا ن م  (در ششا رشششه  ن مبتد  ا شش   قداسه  شش  چه رم که واقد

را اقتاز نسید   و جز...... ...... رصبش  . .... ممش نگمن .....   کاششبخید گش   ورودی  م  گتصت    درصششد  گماشش   ء......... 

الهيلشمه ششد  ا ش  / . ف رغ...../.... ../... . گ ششد و ص  ص راخ .... ورودی اان دانششگ   مارششه  و م دانششویا ن م 

 خیامد شد. 

 

ز.انت یزدانشه یزد دزص دنزیدددایزوزف قازهدی نیزام ب نزوزانمشزددهدوزامزج ییزتدج یزززهبزجالتزانا یاد زی ا
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