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فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان (سال تحصیلی 1401-1402 )

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای
درخشان در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه

دامغان (سال تحصیلی 1401-1402 )

دانشگاه دامغان از بین دانشجویان استعدادهای درخشان دوره کارشناسی (دانشگاه دامغان و سایر دانشگاههای دولتی)
که مطابق با آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، با محاسبه 15 درصد برتر بر اساس سه چهارم واحدهای گذرانده
شده تا پایان ترم ششم و اتمام دوره کارشناسی در 8 نیمسال تحصیلی حائز شرایط باشند، در دوره تحصیلی کارشناسی

ارشد (بدون آزمون) دانشجو می پذیرد.
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تاریخ های مهم :

زمان ثبت نام :   1400/11/01 لغایت  1400/11/30

زمان تقریبی اعالم نتایج اولیه توسط دانشگاه :   دهه سوم اسفند ماه 1400

پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

مدارک الزم برای ثبت نام :

1. تکمیل فرم درخواست استفاده از آئین نامه + ریز نمرات دوره کارشناسی

2. تکمیل فرم گواهی رتبه تحصیلی تایید شده در سربرگ دانشگاه مربوطه

3. کپی صفحه اول شناسنامه وکپی کارت ملی

4. پرداخت حق ثبت نام به مبلغ 715/000 ریال (هفتاد و یک هزار و پانصد تومان) به حساب
IR760100004001080303020708 به نام شماره شبا تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه دامغان نزد بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران و الصاق فیش واریزی به مدارک ارسالی.

نحوه ثبت نام :

الزم است متقاضیان محترم حداکثر تا تاریخ 1400/11/30 مدارك مورد نياز را به همراه اصل فيش بانكي از طريق پست پيشتاز به آدرس 
دامغان – میدان دانشگاه – دانشگاه دامغان – کد پستی 3671641167 دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارسال نمايند.

تذکرات مهم:

1- مدارك ارسالي داوطلبان و وجه پرداختي آنها به هيچ وجه مسترد نمي گردد.

2- برای پذیرش در سال تحصیلی 1402-1401 گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی کل دوره تا پایان نیمسال ششم الزامیست.

متقاضیان می توانند 3 رشته را به ترتیب اولویت از لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان که پیوست اطالعیه می
باشد انتخاب نمایند.

پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر است

چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته ای، با 15 درصد برتر دانشجویان حائز شرایط، تکمیل نشود، صرفا تقاضای دانشجویان
دانشگاه دامغان، با میانگین معدل کل ده درصد برتر بعدی، در پایان شش نیمسال (25درصد برتر) ، در صورت دارا بودن سایر

شرایط بررسی می شود.

تغییر رشته و یا تغییر محل تحصیل افراد پذیرفته بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی
کارشناسی ارشد مجاز نیست.

  پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. لذا اطالعات ارائه شده متقاضیان بر اساس
آخرین ضوابط ابالغ شده از سوی وزارت علوم توسط دانشکده ها بررسی گردیده و نتیجه بررسی بر اساس زمان اعالم شده به

متقاضیان اطالع رسانی خواهد شد. بدیهی است تکمیل فرم تقاضا و ارائه مدارک هیچ حقی را برای متقاضیان جهت ورود بدون
آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد نخواهد کرد.
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ریاضی و
علوم

کامپیوتر

ریاضی کاربردی (گرایش بهینه سازی) ریاضیات و کاربردها (گرایش جبر) ریاضیات و کاربردها (گرایش هندسه) علوم
علوم کامپیوتر (گرایش محاسبات علمی) علوم کامپیوتر (گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی) علوم کامپیوتر

(بیوانفورماتیک)
فیزیک گرایش فیزیک هسته ای فیزیک گرایش نجوم و اخترفیزیک  نانو فیزیک فیزیک گرایش فیزیک ماده چگالفیزیک
شیمی فیزیک شیمی معدنی شیمی کاربردیشیمی
زیست

شناسی
زیست شناسی گیاهی (گرایش های  فیزیولوژی، سیستماتیک و بوم شناسی) زیست شناسی جانوری(گرایش های

فیزیولوژی، سلولی و تکوینی)   بیوشیمی

زمین
شناسی

علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی علوم زمین گرایش چینه نگاری و
دیرینه شناسی علوم زمین گرایش پترولوژی علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک) کانی شناسی و سنگ های

صنعتی
علوم

انسانی
حقوق جزا و جرم شناسی
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