
ش و تحصیالت تکمیلی مجتمع آموزش عالی اسفراین به عنوان مسئول و مجری پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد این مجتمع، بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادھای
 بین دانشجویان کارشناسی پیوسته واجد شرایط دانشگاه ھای دولتی، تعداد محدودی را در مقطع کارشناسی ارشد بصورت بدون آزمون پذیرش می نماید.

شرایط و ماھیت پذیرش بدون آزمون، اکیدا توصیه می شود متقاضیان در آزمون سراسری نیز شرکت نمایند.
        

ال مدارک:
ماه

ل مدارک:
دارک خود را از طریق پست پیشتاز با ذکر موارد زیر بر پشت پاکت

نوادگی-متقاضی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد"

مالی، اسفراین، نبش میدان مادر، مجتمع آموزش عالی اسفراین، اداره کل آموزش، کد پستی: ٩۶۶١٩٩٨١٩۵ ارسال نمایند

ومی
ال مدارک باید ھمه نمرات دروس متقاضی تا پایان نیمسال ششم بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم ثبت نھایی شده باشد.

کارشناسی پیوسته (روزانه و شبانه) باید پس از شش نیمسال (بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم) با گذراندن سه چھارم واحد کد رشته کارشناسی خود، جزء پانزده  درصد برتر ھم
ورودی خود باشند و حداکثر در ٨ نیمسال (٣١ شھریور ماه) فارغ التحصیل گردند. دانشجویان مجتمع آموزش عالی اسفراین که جزء ده درصد بعد از پانزده درصد اول (بیست و پنج درصد برتر ھم

ورودی خود) ھستند نیز در صورت تمایل می توانند برای استفاده از این تسھیالت اقدام نمایند.

صاصی
سھیالتی را برای پذیرش دانشجویان کارشناسی پیوسته (بدون آزمون) در مقطع کارشناسی ارشد و ھمچنین تسھیالتی در رابطه با کیفیت تحصیل آنھا در دوره آموزشی در نظر گرفته است

ھی از تسھیالت و شرایط اختصاصی فایل پیوست را مطالعه نمایید. برخی از تسھیالت عبارتند از:
مبلغ 15.000.000 ریال کمک ھزینه برای پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از طریق استعداد درخشان در صورت داشتن معدل کل باالی 16 در بدو ورود

مبلغ 10.000.000 ریال برای دانشجویان رتبه اول ھر رشته گرایش در ھر ورودی حداکثر تا دو نیمسال به شرط داشتن حداقل معدل 17 و انتخاب حداقل 9 واحد درسی در نیمسال
30.000.000 ریال گرنت پژوھشی به دانشجوی رتبه اول ھر رشته گرایش در ھر ورودی به شرط داشتن حداقل معدل 17

کمک ھزینه چاپ کتاب تا سقف 30.000.000 ریال و ارائه مقاالت در کنفرانس ھای معتبر داخلی (حداکثر دو مقاله) تا سقف 10.000.000 ریال
شویقی برای چاپ مقاالت در مجالت معتبر علمی بر مبنای آیین نامه تشویقی مقاالت

ی مدارک دانشجویان و اعالم افراد واجد شرایط به سازمان سنجش، پذیرش قطعی آنھا منوط به تایید سازمان سنجش و وزارت علوم می باشد.

ایش ھای مورد پذیرش
در حال حاضر تنھا در رشته مھندسی شیمی، گرایش ترموسینتیک و کاتالیست نسبت به پذیرش دانشجو اقدام می نماید.

د نیاز
صویر شناسنامه

تصویر کارت ملی (پشت و رو)
کس ۴×٣ که به فرم ھای اطالعات آموزشی الصاق شده باشد.
ارنامه کامل تحصیلی (از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی). 

رم تکمیل شده اطالعات آموزشی که عکس متقاضی در محل مربوط الصاق شده است

جتمع آموزش عالی اسفراین نیاز به تایید فرم اطالعات آموزشی توسط معاونت آموزشی ندارند ولی بقیه موارد باید بطور کامل تکمیل شود.

صحت اطالعات ارسالي به عھده متقاضي بوده و در صورت عدم صحت، مجتمع آموزش عالی اسفراین ھیچ مسئولیتي در قبال آنھا ندارد و با متقاضی مطابق قانون برخورد خواھد شد.
ل شده به  ھیچ وجه به متقاضی عودت داده نخواھد شد.

قص و ارسال شده پس از مھلت مقرر ترتیب اثر داده نخواھد شد.
 به دانشجویان اطالع رسانی خواھد شد، لذا از مراجعه حضوری جداً خودداری نمایید

شرایط و ماھیت پذیرش بدون آزمون، اکیدا توصیه می شود متقاضیان در آزمون سراسری نیز شرکت نمایند.
ف دانشجویان، در صورت قبولی در مقطع کارشناسی ارشد با آزمون و یا قبولی بدون آزمون در دانشگاه دیگر تا پیش از ثبت اطالعات دانشجویان پذیرفته شده در پرتال سازمان سنجش می

صراف برخی دانشجویان، مجتمع می تواند از اولویت ھای بعدی در صورت دارا بودن شرایط برای پذیرش و ثبت نام اقدام نماید.

وزارت

     دستورالعمل اجرایی آیین نامه ھای پذیرش بدون آزمون استعداد ھای درخشان در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد

     آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

موزشی

PDF     ت آموزشی پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
WORD    ت آموزشی پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

صاصی و تسھیالت دانشگاه

تور مجازی پرسش و پاسخ  EN     ارتباط با ریاست 

صفحه اصلی

ریاست

معاونت آموزش ، پژوهش و دانشجویی

معاونت اداری و مالی

دانشکده ها

درباره مجتمع

آموزش مجازی و برنامه امتحانات

http://www.esfarayen.ac.ir/FTPHost/5/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86/arshad-free.pdf
http://www.esfarayen.ac.ir/FTPHost/5/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%20%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%20%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%201400/Aein_arshad.zip
http://www.esfarayen.ac.ir/FTPHost/0/talent/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4%20%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86%20%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%20%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%20%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af.pdf
http://www.esfarayen.ac.ir/FTPHost/0/talent/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4%20%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86%20%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%20%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%20%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af.docx
http://www.esfarayen.ac.ir/FTPHost/0/talent/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4%20%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86%20%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%20%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%20%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af.docx
http://www.esfarayen.ac.ir/FTPHost/0/talent/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7%20%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c%20%d9%88%20%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87.pdf
http://www.esfarayen.ac.ir/site/final.html
http://www.esfarayen.ac.ir/FAQ.aspx
http://www.esfarayen.ac.ir/Contact%20with%20the%20presidency.aspx
http://www.esfarayen.ac.ir/
http://www.esfarayen.ac.ir/Default.aspx?ControlName=login
http://www.esfarayen.ac.ir/Sitemap.aspx
http://www.esfarayen.ac.ir/Contact.aspx
http://www.esfarayen.ac.ir/index-en.aspx
http://www.esfarayen.ac.ir/Index-fa.aspx
http://www.esfarayen.ac.ir/Exam%20schedule.aspx


ستعدادھای درخشان

شتیبانی از فعالیت ھای علمی و فرھنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور

مزمان در دورشته

صیل ھمزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان

نمونه

ی انتخاب دانشجو در جشنواره دانشجوی نمونه

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

نرم افزار پورتال سازمانی و طراحی پورتال توسط شرکت داده پردازی پویان

ارتباط با مادسترسی سریعپیوند های مفید

دفتر مقام معظم رهبری 

وزرات علوم تحقیقات و فناوری 

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری 

سازمان سنجش آموزش 

ستاد فناوری نانو 

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

شبکه آزمایشگاههای علمی ایران(شاعا) 

ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی 

استانداری خراسان شمالی 

پارک علم و فناوری خراسان شمالی 

سامانه ملی کارآموزی 

دبیرخانه شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری(عتف) 

صندوق رفاه دانشجویان 

سامانه الکترونیکی پاسخگویی به شکایات 

دانشگاه های دولتی وزارت عتف

گالری تصاویر 

دفترچه تلفن 

فصلنامه ها 

درباره اسفراین 

درباره دانشگاه

آدرس دانشگاه :

خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان

کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵ 

تلفن تماس :

تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۰۵۸-۳۷۲۶۶۵۳۱ 

دورنگار : ۰۵۸-۳۷۲۶۶۵۳۹ 

پست الکترونیک :

 info@esfarayen.ac.ir

فضای مجازی :

university_esfarayen
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http://www.esfarayen.ac.ir/FTPHost/5/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86_%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%20%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86.pdf
http://www.esfarayen.ac.ir/FTPHost/5/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86/ayenname_2_reshte.zip
http://www.esfarayen.ac.ir/FTPHost/5/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86/%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%20%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%20%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%20%d8%af%d8%b1%20%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87%20%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%20%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87.pdf
http://www.pooyandp.ir/
http://www.pooyandp.ir/
http://www.pooyandp.ir/
http://www.leader.ir/
https://www.msrt.ir/fa
http://www.president.ir/fa/
http://sanjesh.org/
http://www.nano.ir/
http://www.imam-khomeini.ir/
http://www.isti.ir/
https://shaa.msrt.ir/fa
http://cogc.ir/
http://nkhorasan.ir/
http://nkstp.ir/portal/
http://karamouz.irost.org/
https://www.atf.gov.ir/
https://www.swf.ir/
https://erp.msrt.ir/Hermes.html?param=Complain
http://esfarayen.ac.ir/Public%20universities.aspx
http://esfarayen.ac.ir/Gallery.aspx
http://esfarayen.ac.ir/Contact.aspx
http://www.esfarayen.ac.ir/Faslnameha.aspx
http://esfarayen.ac.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c%20%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86.aspx
http://esfarayen.ac.ir/History.aspx

