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 بسمه تعالی 

 يهاي درخشان دانشگاه شیراز  در دوره دفراخوان پذیرش بدون آزمون استعدا 

 تحصیلی کارشناسی ارشد

 1401- 1402سال تحصیلی 

 

تحصیلی کارشناسی ارشد»    ينامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دورهدانشگاه شیراز مطابق با «آئین
هاي دوره کارشناسی  فناوري) در رشته/گرایشتحقیقات و    وزارت علوم،  06/11/98مورخ    301041/11شماره    ي(ابالغیه

داراي ظرفیت پذیرش روزانه از طریق کنکور   1401-1402که در سال تحصیلی    (پیوست اطالعیه)  ارشد دانشگاه شیراز
با لحاظ نمودن شرایط ذیل   ،پیوستهکارشناسی  کارشناسی ارشد هستند، از میان دانشجویان و دانش آموختگان دوره  
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 و اعالم نتایج  تقویم فراخوان )1
 فرخوان و اعالم نتیجه بر اساس جدول زیر انجام خواهد شد. 

 تاریخ مرحله
 1400دي  6 نام اینترنتی شروع ثبت 

 1400دي  30 (بدون تمدید)  نام اینترنتیپایان ثبت
 1400بهمن  10دي تا  30 پرونده و ارسال به دانشکده ي اولیه بررسی 

 1400بهمن    15تا  10 ها اعالم زمان مصاحبه توسط دانشکده
 1400بهمن    20تا  16 ها ي علمی دانشکدهمصاحبه

 1400ي پایانی اسفند  هفته  اعالم نتایج اولیه (غیر قابل استناد)
 1401اواخر شهریور  اعالم نتایج نهایی (تأیید سازمان سنجش)

 

 شرایط متقاضیان پذیرش )2
  ،باشند   زیرتحصیلی کارشناسی که حائز شرایط یکی از بندهاي    يدوره  97مهر  و  96دانشجویان ورودي بهمن   )1

 .اقدام نمایند  جهت شرکت در رقابت پذیرش بدون آزمونتوانند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارك می
حداقل سه که پس از گذراندن شش نیم سال تحصیلی، با سپري نمودن    دانشجویان دانشگاه شیراز )1-1

برتر دانشجویان هم    %25در میان  مقطع کارشناسی، به لحاظ معدل کل،    چهارم کل واحدهاي درسی 
 .هستند  رشته و هم ورودي خود

حداقل سه چهارم کشور که پس از شش نیم سال تحصیلی، با گذراندن    هايدانشگاهسایر  دانشجویان   )1-2
به لحاظ معدل کل،  واحدهاي درسی  برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود  %15در میان  ، 

 . هستند 

  شده   حداقل واحد گذرانده  ،يو فناور   قاتیوزارت علوم، تحق   اعالمکرونا و طبق  بیماري    وعیش  لیبه دل  )1-1تبصره  
- 1400سال اول  ، نیم98-99سال دوم  سال آخر (نیمنیمدر سه    متقاضی  که  یواحد قابل کاهش است به شرط  4تا  

 واحد حذف شده در کارنامه داشته باشند.  زانیم نیبه ا) 1399-1400سال دوم و نیم  1399

 شوند.  التحصیل فارغ 31/06/1401حداکثر تا تاریخ متقاضیان پذیرش بایستی  )2
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التحصیلی شده و به لحاظ غ موفق به فار  شش نیم سال تحصیلی  مدارك آن دسته از دانشجویان که در طول )3
در میان خود  ورودي  در مقایسه با میانگین کل هشت نیم سال دانشجویان هم رشته و غیر هممیانگین کل  

، جهت پذیرش در درخشان  پذیرش بدون آزمون استعدادهاي  به صورت مازاد بر ظرفیت  برتر هستند،  15%
 مقطع کارشناسی ارشد بررسی خواهد شد. 

التحصیالن موسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه  غدانشگاه شیراز از پذیرش بدون آزمون دانشجویان و فار  )4
غیردولتی فرهنگیان،  آزاداسالمی،  نور،  علمی-پیام  فنی -غیرانتفاعی،  و  پردیسحرفه-کاربردي  هاي اي، 

 ها معذور است. هاي الکترونیک سایر دانشگاهشخودگردان وآموز
هاي است و مشمول شرایط تبصره  سالنیم   8  بیش از دانشجویانی که طول مدت تحصیل دوره کارشناسی آنها،   )5

 ذیل نیستند مجاز به استفاده از این تسهیالت نخواهند بود. 

سال  نیم  10براي دانشجویان در حال تحصیل هم زمان در دو رشته، طول مدت مجاز تحصیل حداکثر    )1-5تبصره  

 است. 

 سال است. نیم 9داکثر اند، طول مدت مجاز تحصیل حرشته داده تغییربراي دانشجویانی که  ) 2-5تبصره 

مرتبط با آن) امکان   شیگرا -و رشته یمقطع کارشناس شیگرا-(رشته شیگرا-حداکثر در دو رشته انیمتقاض )6
نام ثبت نهیهرکدام، هز يو برا ند یجداگانه اقدام به ثبت نام نما ند یدر سامانه در دو فرا د ینام دارند که باثبت

 جداگانه پرداخت کنند.
 است.  ریپذ امکان کباری يو صرفا برا یبالفاصله پس از دانش آموختگ  یلیسال تحص  يبرا رشپذی )7
سال ششم دردانشگاه خود را تا پایان نیم  واحدهاي درسی  درصد   60حداقل  دائم درصورتیکه    انتقالدانشجویان   )8

یالت این فراخوان استفاده کنند.  سهتوانند از تشیراز سپري کرده باشند، به عنوان دانشجوي دانشگاه شیراز می
درغیر این صورت، پرونده این دسته از دانشجویان به عنوان متقاضی خارج از دانشگاه شیراز و بر مبناي شرایط 

 سی خواهد شد. دانشگاه مبدا برر
شماره )9 ابالغیه  دانش  23/02/99مورخ    5999مطابق  کشور،  آموزش  سنجش  کارشناسی  سازمان  آموختگان 

  تسهیالت ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) و دارندگان مدرك حوزوي معادل کارشناسی، امکان استفاده از  
 پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد را ندارند. 

 نام ي ثبتو شیوه  زمدارك مورد نیا )3
 از طریق لینک زیر قابل انجام است. ثبت نام به صورت اینترنتی  )1
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آن) امکان   مرتبط با  شیگرا-و رشته  یمقطع کارشناس  شیگرا-(رشته  شیگرا-حداکثر در دو رشته  انیمتقاض )2
نام ثبت  نهیهرکدام، هز   يو برا   ند یجداگانه اقدام به ثبت نام نما  ند یدر سامانه در دو فرا  د ینام دارند که باتثب

 جداگانه پرداخت کنند.
 نام اینترنتی به شرح زیر است.در فرآیند ثبتمدارك الزم   )3

 تصویر کارت ملی 

 ي اول شناسنامهتصویر صفحه 

 شده از روي سایت دانشگاه)پرینت –غیر رسمی تحصیلی مقطع کارشناسی ( ریز نمرات 

 که به تأیید معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل (پیوست این اطالعیه)  ي گواهی رتبه  شدهتکمیل  مفر
 رسیده باشد. 

 کارآفرینی)-سایر مدارك (سوابق پژوهشی 

توانند به اتوماسیون آموزشی، فرآیندها، فرآیندهاي  دانشجویان دانشگاه شیراز جهت دریافت گواهی رتبه می )4
 را فعال نمایند. درصد برتر 15درصد و  25صدور گواهی رتبه فرآیند دانشجویی مراجعه کنند و 

پرداخت اینترنتی وجوه    يبایست از طریق سامانه است که می  (پانصد هزار) ریال  500،000  هزینه ثبت نام  )5
 پرداخت گردد.نام اینترنتی) (یکی از مراحل ثبت دانشگاه شیراز

 مدارك ارسالی و مبلغ واریز شده بابت هزینه ثبت نام، در صورت انصراف یا عدم پذیرش مسترد نخواهد شد.   )6
در صورت مخدوش بودن فرم ثبت نام یا نقص در مدارك الزم، پرونده ارسالی از فرایند بررسی خارج خواهد   )7

 شد. 

 . د یینما دداشتایو   يبه دقت نگهدار يبعد  يهاي ریگیپ يرا برا  يریزم است کد رهگال )8
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 نام اینترنتیراهنماي ثبت )4
 .استفاده نمایید  Chromeخود را به روزرسانی کنید. ترجیحاً از مرورگر ورود به ثبت نام مرورگر  جهت )1
 سایت دانشگاه قرار دارد.شده در وبنام در متن این اطالعیه و خبر درجلینک ثبت )2
از تکم )3 را    يبه شما داده خواهد شد. شناسه و رمز کاربر  يشناسه و رمز کاربر   کی،  اولیه  اطالعات  ل یپس 

 . د ییآن دقت نما ي کرده و در نگهدار ادداشتی
پس،   )4 این  لاز  به  مراجعه  آدرس "یی دانشجو  ی آموزش  ونیاتوماس  ستمیس"  نکی با  به 

https://sess.shirazu.ac.ir  احل ثبت نام قسمت وارد مر  نیخود در ا  يو وارد کردن شناسه و رمز کاربر
 . د ی شو

از صحت اطالعات وارد کرده    نانی. پس از اطمد ییثبت نام رشته مورد نظر خود را انتخاب نما  ند ی در قسمت فرا )5
 کیرا کل  ارسال -2و    رهیذخ-1  نهیحتما و حتما گز  وست،یهرکدام از مدارك پ  يو در فرم ثبت نام وبارگذار

فرم ارسال نخواهد    نصورتیرایدرغ  به مراجع مربوط ارجاع داده شود.  يتا فرم جهت انجام مراحل بعد   د یکن
  د، ینکن  کی و ارسال کل  رهیذخ  نهیگز  يبر رو   کهیتا زمان  د ی. توجه داشته باشماند یشد و مراحل ثبت نام ناتمام م
 است. شیرایوقابل و ماند یم  یفرم ثبت نام در دست شما باق

صورت خواهد گرفت و   هیاول ی بررس د،یبه دست کارشناس دانشگاه رس ستمیس قیه فرم شما از طرک یاز زمان )6
و مراجعه  یبه تماس تلفن  يازین  نیشد. بنابرا  اهد گذاشته خو  امیپ  حاتی روز  در قسمت توض  3حداکثر پس از  

 . باشد ینم  يحضور
 ثبت نام حذف خواهد شد.   ستینام شما از ل  د،یینام نما تثب ستم یاز دو مرتبه در س شتریکه ب یدر صورت )7
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 اعالم نتایج  يشیوه )5
سایت رسمی دانشگاه شیراز شدگان، از طریق وبهاي ارسالی، اسامی پذیرفتهپس از اتمام فرایند بررسی پرونده )1

حضوري متقاضیان یا پیگیري    ينیازي به مراجعهاعالم خواهد شد. لذا    https://shirazu.ac.irبه آدرس  
 تلفنی نخواهد بود. 

شدگانی که تمایل به انصراف از پذیرش دارند، بایستی در موعد مقرر آن دسته از پذیرفتهپس از اعالم نتایج   )2
 تا فرایند جایگزینی نفرات ذخیره آغاز شود.   در اطالعیه پذیرش، نسبت به اعالم انصراف کتبی اقدام نمایند 

 مطالعه گردد.) .Error! Reference source not found (جهت اطالعات بیشتر، بخش

 شود. سایت رسمی منتشر مین از طریق وبشدگاپذیرفته ياولیهپس از جایگزینی نفرات ذخیره، لیست   )3

شدگان نهایی در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور ثبت خواهد شد تا این سازمان نسبت  اسامی پذیرفته  )4
 به بررسی نتایج و صدور تاییدیه پذیرش علمی اقدام نماید. 

ام داوطلبان در مقاطع سازمان سنجش آموزش کشور، دانشگاه شیراز نسبت به ثبت ني  پس از دریافت تاییدیه )5
 ) .شد  اطالع رسانی خواهد سایت دانشگاهاز طریق وب (جزئیات کامل آن کارشناسی ارشد اقدام خواهد کرد.

 نکات تکمیلی مهم  )6

امکان پذیر است.    هاي تحصیلی مرتبط با آندر همان رشته مقطع کارشناسی یا رشته   صرفاًپذیرش متقاضیان   )1
 است. در بخش مربوط  ها کمیته تخصصی بررسی پرونده يتشخیص مرتبط بودن رشته تحصیلی به عهده

د توانن زمان در دو رشته دوره کارشناسی، در صورت احراز شرایط، میدانشجویان درحال تحصیل هم  )1-1تبصره  
 هاي دوره کارشناسی خود، ادامه تحصیل دهند. از رشته یکیدر 

تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده مجاز نیست. لذا پس از تایید نهایی وضعیت متقاضیان پذیرش   )2
 شده، امکان تغییر رشته و دانشگاه، حتی درصورت موافقت دانشگاهها، میسر نخواهد بود.

ا )3 (چه از طریق کنکور کارشناسی ارشد و چه از   خذ پذیرش نهایی از یک دانشگاهمتقاضیان بایستی پس از 
طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان)، دراسرع وقت نسبت به اعالم انصراف رسمی از پذیرش در 

 ها اقدام نمایند. سایر دانشگاه
بدون اخذ شهریه مشغول به تحصیل هاي روزانه مقطع کارشناسی ارشد و  دوره   شدگان بدون آزمون، درپذیرفته )4

نهایی در شهریور   نام  از ثبت  از تحصیل پس  انصراف  لذا در صورت  افراد مشمول  1401خواهند شد.  این   ،
 شوند. مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی می

https://shirazu.ac.ir/
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ش چنانچه به هردلیل، ظرفیت پذیرش روزانه دانشگاه شیراز از طریق کنکور کارشناسی ارشد در یک رشته/گرای )5
استعدادهاي درخشان نیز در آن    نآزموپذیرش بدون    لغو شود،  1401- 1402بخصوص براي سال تحصیلی  

هاي رسانی به دانشجو، متقاضی در یکی از اولویترشته/گرایش لغو خواهد شد. در این شرایط پس از اطالع
   انتخابی دیگر خود پذیرش خواهد شد.

و    رشیاز پذ   يادر مدارك ارائه شده توسط داوطلب، در هر مرحلهدرصورت احراز هرگونه مطالب خالف واقع   )6
 به عمل خواهد آمد.  یقانون  يریگیو پ يریجلوگ يوي تحصیل از ادامه ل،یتحص ای
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