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فراخوان پذیرش استعداد درخشان دانشگاه ایالم در مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه ایالم در راستاي اجراي سیاست هاي هدایت و حمایت از دانشجو�ان برتر و ارائه تسهیالت به آنان براي ورود به

دوره کارشناسي ارشد  مطابق با آیین نامه  پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان  در دوره تحصیلي کارشناسي ارشد

(آیین نامه شماره 11/301041 مورخ 98/11/06 وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري

(https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1399/1031399217-ggnhjywsdf.pdf)) در تمامي رشته/گرایش هاي 

مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه ایالم که در سال تحصیلي 1401-1400 داراي سهمیه پذیرش از طر�ق کنکور سراسري

هستند، از میان دانشجو�ان و فارغ التحصیالن ممتاز مقطع کارشناسي پیوسته، بر اساس شیوه نامه اجرای�ي

(https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1399/1031399910-shive2.pdf) دانشگاه دانشجو مي پذیرد.

 

شرایط اولیه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسي ارشد سال تحصیلي 1401-1402:

1- دانشجو�ان دوره کارشناسي پیوسته که پس از شش نیمسال تحصیلي با گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهاي

درسي به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجو�ان هم رشته و هم ورودي خود باشند.

2- دانشجو حداکثر در هشت نیمسال تحصیلي (تا شهر�ور 1401) دانش آموخته شود.

3- پذیرش براي سال تحصیلي بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفا براي یک بار امکان پذیر است.

4- چنانچه ظرفیت پانزده درصد برتر رشته اي تکمیل نشد، دانشگاه مجاز به جایگز�ني صرفا ده درصد بعدي

دانشجو�ان دانشگاه ایالم با اولو�ت رتبه متقاضیان مي باشد.

5- برگز�دگان رتبه هاي اول تا پانزدهم المپیادهاي علمي- دانشجو��ي براي ورود به همان رشته یا رشته هاي مرتبط به

تشخیص شوراي عالي برنامه ر�زي آموزشي وزارت با ارایه معرفي نامه از دبیرخانه المپیاد شرایط پذیرش را دارند.

6- مدارک آن دسته از دانشجو�ان که در طول شش نیمسال تحصیلي موفق به فارغ التحصیلي شده و به لحاظ میانگین

کل در مقایسه با میانگین تا ترم ششم دانشجو�ان هم رشته و غیر هم ورودي خود جزو پانزده درصد برتر باشد، جهت

پذیرش بدون آزمون مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
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7- دانش آموختگان دوره هاي کارشناسي ناپیوسته، مجازي، فراگیر پیام نور، پذیرفته شدگان آزمون اختصاصي (داخلي)،

پذیرفته شدگان کارشناسي با سوابق تحصیلي و دارندگان مدرک حوزوي معادل کارشناسي نمي توانند در این فراخوان

شرکت نمایند. 

 

مدارک الزم  و نحوه ثبت نام:

جهت ثبت نام و مشاهده ي مدارک الزم به آدرس https://lms.ilam.ac.ir/crm (https://lms.ilam.ac.ir/crm) مراجعه

نمایید. 
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