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فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی1402-1401 (بدون شرکت در آزمون سراسري)

 به اطالع  متقاضیان پذیرش بدون آزمون  مقطع کارشناسی ارشد براي سال تحصیلی1402-1401 می رساند، دانشگاه مالیر بر اساس آخرین آیین نامه

پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره نامه301041/11 مورخ 6 بهمن 98 وزارت علوم، تحقیقات و

فناوري دانشجو می پذیرد. بر این اساس " متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد باید پس از 6 نیمسال (بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم) با

گذراندن سه چهارم واحدهاي کد رشته کارشناسی خود، جزء 15 درصد برتر هم رشته و هم ورودي خود باشند و حداکثر در 8 نیمسال (31 شهریور 1401) فارغ التحصیل

گردند".  

لطفاً قبل از تکمیل و ارسال مدارك،تمام بندهاي آیین نامه ي مربوطه بادقت مطالعه گردد. 

بازه زمانی براي ثبت نام سال تحصیلی1401-1402: 

دانشجویان واجد شرایط می توانند فرم درخواست را تکمیل و پس از اخذ تاییدیه هاي الزم به همراه سایر مدارك جهت بررسی حداکثر تا پایان وقت اداري 30 بهمن

1400  به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تحویل داده و یا از طریق پست سفارشی به آدرس: مالیر – کیلومتر 4 جاده مالیر- اراك – دانشگاه مالیر – حوزه معاونت

آموزشی – دفتر هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاه مالیر با کد پستی 95863-65719 ارسال نمایند. 

شرایط ثبت نام متقاضیان: 

 -فارغ التحصیلی حداکثر در 8 نیمسال (31 شهریور 1401)  

 -ورودي هاي کارشناسی نیمسال اول 96 و بعد از آن که حداکثر در 8 نیمسال و تا 31 شهریور 1401 فارغ التحصیل می شوند.  
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-ورودي هاي کارشناسی نیمسال دوم 95 که پس از 8 نیمسال و تا بهمن 99 فارغ التحصیل می شوند.  

 -پس از 6 نیمسال (بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم) سه چهارم واحدهاي درسی کد رشته کارشناسی خود را گذرانده باشند.  (در صورتی که عدد بدست

آمده غیر صحیح باشد به عدد کوچکتر گرد می شود). 

-پس از نیمسال ششم از لحاظ معدل جزء 15 درصد برتر هم ورودي هاي خود باشد.  

- دانشجویان دانشگاه مالیر که جزء 10 درصد بعد از 15 درصد اول هستند نیز در صورت تمایل می توانند براي استفاده از این تسهیالت اقدام نمایند. در صورت وجود

ظرفیت، دانشگاه نسبت به پذیرش آنها اقدام خواهد نمود. 

- پذیرش براي سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً یک بار امکانپذیر است. 

-پذیرش در رشته هاي تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است. 

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

- پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد بود. 

- مبلغ واریز شده و مدارك ارسال شده به  هیچ عنوان به متقاضی عودت داده نخواهد شد. 

مدارك مورد نیاز: 

- تکمیل فرم 3 برگی درخواست متقاضی پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد 

 -2 قطعه عکس 

 -کپی صفحه اول شناسنامه (در صورت دارا بودن توضیحات در شناسنامه کپی آن نیز لحاظ گردد) 

- کپی کارت ملی 

 -ریزنمرات تا پایان ترم 6 

- گواهی رتبه  در فرم درخواست که به تایید آموزش دانشگاه متقاضی رسیده باشد. 

 -اسکن مقاالت چاپ شده ویا نامه پذیرش مقاله از مجالت معتبردانشگاهی 

 -اسکن گواهی شرکت در دوره آموزشی ویا طرح و ... که متقاضی در راستاي رشته تحصیلی خود گذرانده باشد. 

- اصل و کپی واریز مبلغ 1000000 ریال به به شماره شباي IR  650  10000   4001 1125 0302 0335  به نام تمرکز درآمدهاي اختصاصی دانشگاه مالیر نزد بانک

مرکزي به شناسه 387112565115001008114002648863 صورت میگیرد. (لطفا از فیش براي پیگیري هاي بعدي کپی تهیه نموده و نزد خود نگهداري) نمایید.
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