
  

 

 

 

 

فرخوان پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی  

دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی  2140-1140سال تحصیلی ارشد   

دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی )ره( با استناد به آیین نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی جهت ورود به دوره های  

شماره   نامه  )آیین  باالتر  شماره    05/05/1393مورخ    77948/21تحصیلی  ابالغیه  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

برای نیمسال    های دولتیدانشگاه آموختگان واجد شرایط  ان و دانش( از میان دانشجوی  12/1396/ 16مورخ    299574/2

 نماید.در مقطع کارشناسی ارشد )بدون آزمون( اقدام به پذیرش دانشجو می  1401تحصیلی سال اول 

 

 شرایط پذیرش 

 آموختگان ممتاز و برگزیدگان علمی احراز شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی دانشگاه برای پذیرش دانش -

  1401/ 06/ 31 اتمام تحصیالت دوره کارشناسی حداکثر تا تاریخ -

کل    حداقل سه چهارم)با گذراندن  نیمسال تحصیلی    6  گذراندن دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته که پس از -

به لحاظ میانگین کل   باشد؛    جزو پانزده درصد برترواحدهای درسی(  دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود 

میانگین خود را تا پایان    پانزده درصد برتریآموخته گردد و وضعیت  نیمسال تحصیلی دانش   8حداکثر در مدت  

 دوره تحصیلی حفظ نماید.

ال نیمس  6  کل واحدهای درسی تا پایان  حداقل سه چهارمگذراندن    1401فقط برای پذیرش در سال تحصیلی    -1تبصره  

 قابل قبول است. تحصیلی  

آموخته شوند و به لحاظ میانگین در دوره کارشناسی پیوسته دانشنیمسال تحصیلی    6  متقاضیانی که در طول  -2تبصره 

باشند )به صورت مازاد بر ظرفیت    جزو پانزده درصد برترخود    ورودی  غیرهم کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و 

 شوند. ارشناسی ارشد همان سال( پذیرش می پذیرش بدون آزمون در دوره ک

 دانشجو فقط می تواند در گرایش های مرتبط با دوره کاشناسی خود اقدام نماید.  -3تبصره 

برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته   -

 اد های مرتبط، با معرفی دبیرخانه المپی

دانشجویان نمونه کشور در دوره کارشناسی با معرفی معاونت دانشجویی وزارت، به شرطی که به لحاظ میانگین کل   -

 رشته و هم ورودی دردانشگاه متقاضی باشند.  همتراز پانزده درصد برتر دربین دانشجویان هم 

، جوان خوارزمی، رازی و فارابی( در  برگزیدگان رتبه های اول تا سوم جشنواره های معتبر علمی )از قبیل خوارزمی -

اند، با معرفی دبیرخانه هریک  ای که درآن برگزیده شدهرشته یا گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه 

 مشارکت حداقل سی و پنج درصد. از این جشنواره ها با

 نماید.ستورالعمل اقدام می دانشگاه فقط یک بار درهرسال، نسبت به پذیرش حائزین شرایط بر اساس این د
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 مدارک الزم:

 ( 2یا  1فرم درخواست تکمیل شده توسط متقاضی )فرم شماره   -1

 رسیده باشد.  ( که به تایید دانشگاه محل تحصیل3گواهی ممتازی )مطابق فرم پیوست، فرم شماره   -2

 ریز نمرات دوره کارشناسی. -3

 تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.  -4

 مربوط به سال جاری که مشخصات داوطلب در پشت آنها درج شده باشد. 3× 4عکس تمام رخ یک قطعه  -5

 ها، فرم تصویه نامه، جوایز، تشویقات(.سایر مدارک )از قبیل سوابق تجربه کار عملی در مراکز پژوهشی و آزمایشگاه -6

 آدرس:   به 1401/ 02/ 31حداکثر تا توانند مدارک خود را متقاضیان حائز شاریط می 

 دفتر استعدادهای درخشان«   – آباد، دانشگاه آیت ا... العظمی )ره(  خرم  - جاده بروجرد 3»بروجرد، کیلومتر 

 6919969737کدپستی دانشگاه ارسال نمایند. estedad@abru.ac.ir یا به نشانی الکترونیکی 

 تذکر: 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.به مدارک ناقص  -1

مدارک ارسالی داوطلبان به هیچ وجه  مسترد نخواهد شد. لذا از ارسال اصل مدارک مهم خودداری و در صورت لزوم   -2

 های برابر با اصل شده اقدام فرمایید.نسبت به ارائه نسخه 

 دانشجو موظف است در هنگام مراجعه اصل کلیه مدارک را به همراه داشته باشد. -3

نچه در هر یک از مراحل )بررسی مدارک، ثبت نام و یا تحصیل( مشخص گردد که متقاضی فاقد هریک از شرایط  چنا -4

 باشد، پذیرش ایشان لغو و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد. اعالم شده می 

دهای  دفتر استعدا  329  داخلی  06642468320  توانند حهت کشب اطالعات بیشتر، با شماره تلفنمتقاضیان می  -5

 درخشان دانشگاه تماس حاصل نمایند.

باشد و هر گونه قصور در ارائه  می   1396/ 16/12مورخ    2/ 299574پذیرش دانشجویان ممتاز بر اساس نامه شماره   -6

 باشد. مدارک صحیح بر عهده خود دانشجو می 
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 ها )فقط مقطع کارشناسی ارشد( رشته ها و گرایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گرایش  رشته  ردیف 

های هیدرولیکی مهندسی آب و سازه  مهندسی عمران 1  

 ریاضی 2
 ریاضی مالی 

 آنالیز ریاضی

 شیمی فیزیک  شیمی 3

 حقوق  4

 حقوق خصوصی 

 حقوق جزا و جرم شناسی 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 

 جامعه شناسی  علوم اجتماعی  5

 علوم سیاسی  علوم سیاسی و روابط بین الملل  6
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 بسمه تعالی 

 فرم درخواست دانشجوی متقاضی پذیرش بدون آزمون در دمره کارشناسی ارشد 

 1401نیمسال اول سال تحصیلی 
 ویژه دانشجویان درحال تحصیل(  - 1)فرم شماره 

 

 

  اینجانب                                             با شماره ملی                             دانشجوی ورودی نیمسال اول/دوم سال 

          تحصیلی            رشته                        گرایش            با معدل کل               دوره روزانه     شبانه    دارای رتبه  

ورودی خود، شرایط الزم فراخوان دانشگاه برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد در  رشته و هم در بین         نفر دانشجوی هم

 رشته                      گرایش به ترتیب اولویت:  

1. 

2.   

3. 

ا ملتزم و متعهد به کلیه آثار و  التحصیل خواهم شد. همچنین خود رفارغ   31/06/1401باشم و حداکثر تا تاریخ  را دارا می 

 دانم. پیامدهای ناشی از نقص یا خالف واقع بودن اطالعات و مدارک ارائه شده می 

 

 امضاء                                                                                                                      

 تاریخ درخواست      /    /                                                                                                           

  شماره تماس:

 آدرس: 

 

 

 باشد: مدارک زیر ضمیمه می 

 ریز نمرات کارشناسی    3فرم شماره 

 کپی شناسنامه و کارت ملی  

 ........................................................... سایر مدارک: 
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 بسمه تعالی 

 فرم درخواست دانشجوی متقاضی پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد 

 1401نیمسال اول سال تحصیلی 
 آموختگان(ویژه دانش  - 2)فرم شماره 

 

 

آموخته در تاریخ        /      /       رشته  اینجانب                                       با شماره ملی                       دانش 

دانشگاه                      شبانه      روزانه      دوره  گرایش                                                                                                                                           تحصیلی                           

با معدل کل             ورودی نیمسال اول/دوم سال تحصیلی             دارای رتبه          در بین        ...............................................

ورودی خود، شرایط الزم فراخوان دانشگاه برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد در رشته                                    رشته و هم نشجویان هم نفر از دا

 گرایش به ترتیب اولویت: 

1. 

2.   

3. 

 پذیرم.ه شده را می وشخصاً مسولیت پیامدهای ناشی از نقص یا خالف واقع بودن اطالعات و مدارک ارائ  باشمرا دارا می 

 

 امضاء                                                                                              

 تاریخ دارخواست          /      /                                                                            

 شماره تماس:

   آدرس:

 پست الکترونیک: نشانی 

 باشد: مدارک زیر ضمیمه می 

 گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی      ریزنمرات کارشناسی               3فرم شماره 

 کپی شناسنامه و کارت ملی 

 ................... سایر مدارک: ............................................................................................
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 ماره: ش                                                                                 

 تاریخ:                                                                                   

 

 بسمه تعالی                                         

 گواهی رتبه ممتازی 

 (3)فرم شماره 
 

 

 مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی  به:

 : اداره کل آموزش دانشگاه:از

 شود:بدینوسیله گواهی می 

شماره سریال  و                        ملیبه شماره     فرزند            متولد                           خانم/آقای                         

روزانه      شبانه            دانشجوی ورودی نیمسال اول/دوم سال تحصیلی            در دوره   ..............................................  شناسنامه

باشد. نامبرده با گذراندن          واحد  مقطع کارشناسی پیوسته در رشته / گرایش                                      این دانشگاه می 

دربین     نفر از دانشجویان    از مجموع کل       واحد   درسی )که حداقل سه چهارم کل واحدهای درس رشته نامبرده است(

نموده و  رشته و هم هم احراز  را  رتبه               میانگین                     با کسب  ترم ششم  پایان  تا                  ورودی خود 

فارغ التحصیل   اشند و تا تاریخ     /       /           بورودی این دانشگاه می رشته و هم دانشجویان هم  جزءپانزده درصد برتر 

 شده است / خواهد شد.

 

 این گواهی جهت ارائه به دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی صادر گردیده و فاقد هرگونه اعتبار و ارزش دیگر از جمله ترجمه است.

 

 معاون آموزش/ مدیرکل آموزش دانشگاه مهر و امضاء 

 


