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منوی اصلی

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد از چاپ
دانشجویان برتر دوره کارشناسی در سال تحصیلی

 ١۴١-٠١۴٠٢
دانشگاه گیالن در نظر دارد براساس مصوبه 1400/10/05 شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه، مطابق با "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادھای
درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد" با شماره ٣٠٠۴٣٠/و مورخ 1398/11/06 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از بین برگزیدگان علمی دوره
کارشناسی پیوسته (دوره  ھای روزانه و شبانه) با شرایط ذیل برای نیمسال اول سال تحصیلی ١۴٠٢-١۴٠١ در دوره روزانه کارشناسی ارشد دانشجو

پذیرش نماید.

الف – شرایط متقاضیان

١- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از شش نیم سال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چھارم واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان
ھم  رشته و ھم  ورودی خود باشند و حداکثر در مدت ھشت نیم سال دانش  آموخته شوند.

٢- برگزیدگان رتبه  ھای اول تا پانزدھم مرحله نھایی المپیادھای علمی دانشجویی برای ورود به ھمان رشته یا رشته  ھای مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی
وزارت، در صورت پذیرش از سوی گروه آموزشی مربوطه مشروط بر دارا بودن سایر شرایط، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد.

٣- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که در طول شش نیم سال تحصیلی دانش  آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل ھشت نیم سال دانشجویان
ھم  رشته و غیر ھم  ورودی خود جزء پانزده درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد ھمان سال پذیرش کند.

تبصره ١: چنانچه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط بند الف-١، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسھیالت مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت پانزده درصد دوره کارشناسی
ارشد رشته  ای تکمیل نشد، در این  صورت صرفاً ده درصد برتر بعدی دانشجویان دانشگاه گیالن نیز می  توانند از این ظرفیت استفاده نمایند.

تبصره ٢: پرونده متقاضیان بند الف-٢ و الف-٣ به صورت مازاد بر ظرفیت دوره روزانه کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار خواھد گرفت.

تبصره ٣: برای دانشجویان تحصیل ھم زمان مدت مجاز حداکثر ده نیم سال است.

تبصره ۴: پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش  آموختگی و صرفاٌ برای یک بار امکان  پذیر است.

تبصره ۵: دانشجویانی که تا ۶ ماه در طرح کارورزی حضور داشته اند، سنوات مجاز ٩ نیمسال و برای دانشجویانی که بیش از ۶ ماه تا ١٢ ماه در طرح کارورزی حضور داشته اند ،
سنوات مجاز ١٠ نیمسال در نظر گرفته می شود.

تبصره ۶: برای دانشجویانی که تغییر رشته داده اند سنوات مجاز در صورت تایید معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ٩ نیمسال می باشد. در این صورت مقایسه
متقاضیان پس از سپری کردن ھفت  نیمسال تحصیلی با دانشجویانی ھم رشته ای که بیشترین واحد درسی را گذرانده اند انجام می شود.

 تذکر مھم

فقط دانشجویان دانشگاھھای دولتی دوره  ھای روزانه و شبانه مجاز به شرکت در این فرآیند می  باشند. لذا به تقاضاھای دانشجویان دانشگاھھای غیر انتفاعی، آزاد، پردیس
شھریه  پرداز، پیام نور و دوره  ھای غیرحضوری و مجازی ترتیب اثر داده نمی  شود . 

ب- مدارک مورد نیاز

١- تکمیل فرم گواھی دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی (فرم شماره ١ مخصوص دانشجویان دانشگاه گیالن که از طریق سامانه جامع آموزش باید مورد تایید دانشکده مربوطه
قرار گیرد و فرم شماره ٢ مخصوص دانشجویان سایر دانشگاھھا (https://education.guilan.ac.ir/documents/617675/cd19372b-4238-4334-966a-2fc53d2591a7)) و

.(http://edu.guilan.ac.ir/reg/talents.php?p=2) بارگذاری آن در سامانه دفتر استعدادھای درخشان دانشگاه

تذکر:  دانشجویان دانشگاه گیالن می توانند از طریق سامانه جامع آموزش و اداری دانشگاه گیالن( ERP) گواھی رتبه خود را از طریق آموزش دانشکده مربوطه به صورت
الکترونیکی اخذ نمایند.

٢- اسکن یک قطعه عکس ۴*٣ جدید و بارگذاری آن در سامانه.

٣- ثبت مشخصات و سوابق  آموزشی متقاضی در سامانه پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد (Master) دانشگاه گیالن (سامانه دفتر استعدادھای درخشان
.((http://edu.guilan.ac.ir/reg/talents.php?p=2) دانشگاه
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۴- واریز مبلغ ھشتصد ھزار ریال (٨٠٠٠٠٠ ریال) بابت حق ثبت نام از طریق سامانه پرداخت آنالین دانشگاه گیالن (موضوع پرداخت: حوزه معاونت آموزشی، آیتم پرداخت: ثبت
http://erp.guilan.ac.ir/Dashboard.aspx?) نام بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد

9A1EC73BA34F3E068ECD49A6E6471C203017A5740E9CC0F6BAC9E0BE4E0E7F60AAE7701BA4055CF04C1B101A410F3D013330C4187FE552B89FFE95AEED2D6DF9127C
و دریافت کد رھگیری جھت بارگذاری در سامانه دبیرخانه استعدادھای درخشان دانشگاه.

۵- ریز نمرات کارشناسی و بارگذاری آن در سامانه .
۶- ارائه مدارک مورد نیاز برای یکی از بندھای الف -١  تا الف-٢.

ج- زمان و نحوه ارسال مدارک

داوطلبان واجد شرایط می بایست حداکثر تا پایان روز پنج شنبه مورخ ٣٠/١٠/١۴٠٠ از طریق سامانه پذیرش بدون آزمون استعدادھای درخشان در دوره تحصیلی
کارشناسی ارشد دانشگاه (https://edu.guilan.ac.ir/reg/index.php?p=2) با ورود اطالعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز، در محل ھای پیش بینی شده، ثبت نام

نمایند. داوطلبین گرامی می توانند سئواالت خود و پاسخ آن را از طریق سامانه  پیگیری نمایند.

 

آدرس کوتاه : 
https://guilan.ac.ir/fa/article/3280935

دیدگاه ھا* 

انصراف انتشار روی سایت 

 *

 *

 *

نام

نام خانوادگی

آدرس ایمیل

تایید متن* 
کد امنیتی را وارد نمایید

اقدام خیرخواھانه یکی از خیرین دانشگاه گیالن برای تجھیز آزمایشگاه مرکزی

دوشنبه، ٢٠ دی ١۴٠٠
(https://guilan.ac.ir/fa/-/اقدام-خیرخواھانه-یکی-از-خیرین-دانشگاه-گیالن-برای-تجھیز-ازمایشگاه-مرکزی)

کسب گواھی صالحیت آزمایشگاه معتمد ردیابی و تشخیص غالت تراریخته توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

دوشنبه، ٢٠ دی ١۴٠٠
(https://guilan.ac.ir/fa/-/کسب-گواھی-صالحیت-ازمایشگاه-معتمد-ردیابی-و-تشخیص-غالت-تراریخته-توسط-ازمایشگاه-مرکزی-دانشگاه)

نشست ھم اندیشی مجمع خیرین دانشگاه گیالن برگزار شد

یک شنبه، ١٩ دی ١۴٠٠
(https://guilan.ac.ir/fa/-/نشست-ھم-اندیشی-مجمع-خیرین-دانشگاه-گیالن-برگزار-شد)

مھم ترین خبرھا

دسترسی ھای بیشتر
پایگاه ھای اطالع رسانی دفتر مقام معظم رھبری (http://www.leader.ir/) ریاست

جمھوری اسالمی ایران (http://www.president.ir/) علوم جھان اسالم
(https://isc.ac/fa)

سازمان ھا موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس (http://iranhdm.ir/) وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری (https://www.msrt.ir/fa) فدراسیون سرآمدان علمی ایران

(/http://isef.ir)
مراکز ارتباط مردمی ریاست جمھوری

(http://www.saamad.ir/portal/Home/Default.aspx) خدمات سرمایه گذاری استان
(http://www.investingilan.ir/) الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

(/http://www.olgou.ir/index.php/fa)

مدیریت مدیریت فناوری و کارآفرینی (http://karafarini.guilan.ac.ir) مدیریت ارتباط با
صنعت و جامعه (https://industry.guilan.ac.ir/) ھمکاری ھای علمی و بین المللی

(http://international.guilan.ac.ir)
مراکز دانشگاه مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات (http://itc.guilan.ac.ir) مرکز رشد

واحدھای فناور (http://roshd.guilan.ac.ir) مرکز آموزش ھای الکترونیکی
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