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پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز مقطع کارشناسی
ارشد برای نیمسال اول تحصيلی 1401-1402

مشاهده اطالعیه ...

نحوه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 1402_1401

دانشگاه علم و فناوری مازندران

تذکر بسیار مھم ابتدایی:

کلیه متقاضیان برای ثبت نام و بارگذاری مدارک باید دو مرحله

 Workshops 1- واریز مبلغ در سامانه

2- تکمیل فرم در سامانه اسناد

که مراحل آن در ادامه آورده شده است را انجام دھند

دانشگاه علم و فناوری مازندران در نظر دارد در اجرای» آیین نامه ی پذیرش بدون آزمون

استعدادھای درخشان در دوره ی تحصیلی کارشناسی ارشد، مصوّب

(https://mazust.ac.ir/UserFiles/files/AeenNameh.rar) جلسه ی موّرخ 06/11/1393

شورای ھدایت استعدادھای درخشان و دستورالعمل اجرایی شماره ی 77948/21 موّرخ

5/5/1393 وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و ابالغیه ی شماره ی 299574/ 2 موّرخ

16/12/1396 و 227541 موّرخ 15/09/1397 و آینن نامه شماره 11/301041 مورخ

1398/11/06 معاون محترم آموزشی وزارت عتف

(https://mazust.ac.ir/UserFiles/files/AeenNameh.rar)از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته ي

دانشگاه ھای دولتی(دوره ھای روزانه و شبانه) با شرایط ذیل برای نیمسال اوّل سال تحصیلی 1402-

1401 در دوره ی روزانه ي کارشناسی ارشد پذیرش نماید
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شرایط متقاضیان

دانشجویان دوره ي کارشناسی پیوسته که پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حّداقل سه چهارم واحد درسی به

لحاظ میانگین کّل ،جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم  رشته و هم ورودي خود باشند و حّداکثر در مّدت هشت نیمسال دانش

آموخته شوند.

  تذّکرات  مهم :

تذکر 1: فقط دانشجویان دانشگاههاي دولتی دوره هاي روزانه و شبانه مجاز به شرکت در این فرآیند می باشند، لذا به تقاضاهاي

دانشجویان دانشگاههاي غیر انتفاعی، آزاد، پردیس شهریه  پرداز، پیام نور و دوره  هاي غیرحضوري و مجازي ترتیب اثر داده

نمی شود.

تذکر2: پذیرش دانشجویان کارشناسی جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد مطابق ضوابط وزارت علوم وتحقیات و

فناوري و با تایید نهایی سازمان سنجش انجام می پذیرد. لذا اطالعات ارائه شده متقاضیان بر اساس آخرین ضوابط ابالغ شده از

سوي وزارت علوم توسط کمیته هاي کارشناسی دانشگاه بررسی گردیده و نتیجه بررسی به متقاضیان اطالع رسانی خواهد شد.

بدیهی است تکمیل فرم تقاضا و ارائه اطالعات هیچ حقی را براي متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

ایجاد نخواهد کرد.

تذکر 3: برطبق ماده 3 آئین نامه مصوب جلسه مورخ 1393/04/25 وزارت علوم براي پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان

افراد مشمول این آیین نامه مجازند حداکثر در همان سال تحصیلی  زمان دانش آموختگی و صرفا" براي یک بار از تسهیالت آن

بهره مند شوند.

مھلت ثبت نام

داوطلبان واجد شرایط می بایست حداکثر تا تاریخ 1400/12/15 فرم پیوست شده را تکمیل نموده و به همراه ریزنمرات خود و

سایر مدارك صرفًا به صورت غیر حضوري، از طریق سامانه اسناد (https://edocs.mazust.ac.ir)( که در ادامه توضیح داده

شده است) بارگذاري نمایید.

رشته و گرایش ها

ا- ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز
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2- ریاضیات و کاربردها  گرایش جبر

3- ریاضی کاربردي گرایش بهینه سازي

4- مهندسی برق گرایش هاي

الف-سیستم هاي قدرت

ب-الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

5- مهندسی صنایع گرایش هاي سیستمهاي کالن

6- مهندسی شیمی گرایش فرایندهاي جداسازي

7- مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام:

1-اسکن عکس

2-اسکن صفحه اول شناسنامه

3-اسکن کارت ملی

4-اسکن ریز نمرات تا پایان ترم ششم

5- تکمیل فرم گواهی رتبه

 الف- فرم شماره 1پذیرش بدون آزمون ارشد 1401 (مخصوص دانشجویان دانشگاه علم و فناوري مازندران)

ب- فرم شماره 2پذیرش بدون آزمون ارشد 1401 (مخصوص دانشجویان متقاضی از سایر دانشگاه  ها)

این فرم پس از تکمیل و مهر و امضاي آموزش دانشگاه محل تحصیل متقاضی در سامانه اسناد (که در ادامه توضیح داده شده

است) و در محل درخواست بارگذاري شود.

 6- واریز مبلغ 500.000 ریال قابل پرداخت از درگاه پرداخت الکترونیکی موجود در سامانه ثبت نام

الزم به ذکر است متقاضیان محترم جهت پرداخت مبلغ فوق (500000 ریال) باید طبق مراحل ذیل اقدام نمایند.

Workshops راهنماي مراحل واریز مبلغ 500.000 ریال در سامانه
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الف) رفتن به سامانه Workshops (کارگاه هاي آموزشی) (https://workshops.mazust.ac.ir) به آدرس:

(https://workshops.mazust.ac.ir) https://workshops.mazust.ac.ir

ب) انتخاب گزینه (ورود) در باالي صفحه سمت چپ

ج) سپس انتخاب گزینه ثبت نام کاربر آزاد

د) تکمیل صفحه ثبت نام و ایجاد یک نام کاربري و رمز عبور

ه) سپس انتخاب دوباره گزینه (ورود) در باال و سمت راست صفحه، و ورود با نام کاربري و رمز عبوري که ایجاد کرده اید.

و) پس از ورود، انتخاب کارگاه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401-1402

ز) انتخاب گزینه ثبت نام در کارگاه

ح) ادامه مراحل پرداخت

ط) گرفتن اسکرین شات از صفحه واریزي پس از واریز موفقیت آمیز مبلغ

ك)...

 مراحل ورود به سامانه اسناد (edocs ) و تکمیل فرم پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد 1401

دانشگاه علم و فناوري مازندران 

تذکر مهم: الزم است، از آنجاییکه یکی از مدارکی که در این سامانه(سامانه اسناد) باید بارگذاري گردد، گرفتن اسکرین شات از

 صفحه مبلغ واریزي است، پس ابتدا مراحل واریزي در سامانه Workshops (که در توضیحات باال آمده است) را انجام دهید تا

.تصویر آن صفحه را براي بارگذاري داشته باشید و سپس اقدام به تکمیل این فرم در سامانه اسناد نمایند

راهنماي مراحل ورود به سامانه اسناد:

https://edocs.mazust.ac.ir :به آدرس (https://edocs.mazust.ac.ir) رفتن به سامانه اسناد 

((https://edocs.mazust.ac.ir

 ابتدا، کلیک روي گزینه پانل هاي دیگر

 انتخاب گزینه ایجاد حساب کاربري

تکمیل اطالعات خواسته شده که به این طریق حساب کاربري شما فعال می گردد.  
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