
(/)Home   (English ] (/en) [ Arabic ] (/ar ]

 (fa/news/)اخبار
اخبار استعدادهای درخشان

 (/)

شرایط پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناس� ارشد (بدون
fa/news/news_talent/postid-43910/blogname-/) 1401 آزمون) سال

l

شرایط پذیرش:

1. دانشجویان دوره کارشناس� پیوسته که پس از شش نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درس� به لحاظ میانگین کل جزء

پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، میتوانند جهت برخورداری از تسهیالت مذکور برای ادامه تحصیل در

مقطع کارشناس� ارشد ناپیوسته، مدارک مورد نظر را تکمیل و تا تاریخ 1400/11/30به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه  صنعت� قم

ارسال نمایند.

2. دانشجویان دوره کارشناس� که جزء برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیاد علم�_دانشجویی کشور م� باشند، م� توانند

جهت برخورداری از تسهیالت مذکور برای ورود به دوره کارشناس� ارشد، با ارائه اصل معرف� نامه رسم� از دبیرخانه المپیاد، به واحد

استعدادهای درخشان مراجعه نمایند.

3. دانشجویان دوره کارشناس� که در طول شش نیمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت

نیمسالِ دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزء پانزده درصد برتر باشند به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در

دوره کارشناس� ارشد همان سال پذیرش م� گردند.

شرایط عموم�:

     دانش آموختگ� حداکثر در هشت نیمسال تحصیل� (1401/6/31).

     پذیرش برای سال تحصیل� 1402- 1401 بالفاصله پس از دانش آموختگ� و صرفا برای یک بار امکان پذیر است.

نکات قابل توجه:

      دانشگاه اختیار دارد حداکثر 40 درصد از ظرفیت پذیرش دوره کارشناس� ارشد در هر کد رشته-محل (آزمون سازمان سنجش) را به

دانشجویان دوره کارشناس� پیوسته (مجموع روزانه و شبانه) به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون و با رعایت شرایط اعالم شده

اختصاص دهد.

     چنانچه دانشجویان پانزده درصد اول به دلیل عدم تقاضا یا انصراف، متقاض� استفاده از این تسهیالت نباشند، دانشگاه مجاز به

جایگزین� صرفا ده درصد برتر بعدی دانشجویان خود دانشگاه به ترتیب اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته م� باشد.

      پذیرش در رشته های تحصیل� مرتبط به تشخیص شورای گروه و تایید شورای آموزش� دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

دوشنبه بیست و نهم آذر 1400 ساعت 9:2 ق ظ

350  (fa/main/users_m/mode-profile/user-10497/)امور آموزش�

دانشگاه صنعت� قم در اجرای سیاست های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیالت به آنان برای ورود به دوره کارشناس� ارشد، به استناد

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شماره 11/301041 تاریخ 1398/11/06 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کلیه رشته هایی که از

طریق آزمون سازمان سنجش کشور پذیرش دانشجو دارد با رعایت کامل شرایط اعالم شده از بین دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناس� و حائز

یک� از شرایط ذیل برای سال تحصیل� 1402-1401 دانشجو م� پذیرد.
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  پذیرش نهایی پذیرفته شدگان منوط به اعالم سازمان سنجش آموزش کشور و احراز صالحیت عموم� بوده و تا قبل از اعالم      

سازمان فوق هیچ حق� جهت داوطلبان متصور نم� باشد.

      دانشگاه فقط یک بار در هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط اقدام م� نماید.

مدارک الزم جهت ارسال:

(assets/runtime/domains/qut.ac.ir/mediafiles/education/darkhast1401.pdf/)(فرم مورد نیاز) 1. فرم درخواست پذیرش

2. گواه� ممتازی که به تایید دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد (فرم مورد نیاز)

(assets/runtime/domains/qut.ac.ir/mediafiles/education/govahi1400.pdf/)

3. کپی صفحه اول شناسنامه

4. کپی کارت مل�

5. کارنامه 6 نیمسال متقاض�

متقاضیان حائز شرایط م� توانند مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 1400/11/30به آدرس قم بلوار شهید سردار خداکرم (جاده قدیم تهران) کد

پست� 3718146645 دانشگاه صنعت� قم دفتر استعداد های درخشان ارسال نمایند(لطفا تمام مدارک درخواست� را به طور کامل و بدون خط

خوردگ� ارسال نمایید).                                                   
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رشته ها و گرایش ها 

گرایشرشتهردیف

مهندس�1
کامپیوتر

 نرم افزار

مهندس�2
صنایع

 بهینه سازی سیستم ها

مهندس�3
پلیمر

 فراورش

مهندس�4
عمران

 محیط زیست

مهندس�5
عمران

 ژئوتکنیک

مهندس�6
مکانیک

 طراح� کاربردی

مهندس�7
مکانیک

 ساخت و تولید

مهندس�8
مکانیک

 تبدیل انرژی
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مهندس�9
برق

الکترونیک قدرت و ماشین
های الکتریک�

 

مهندس�10
برق

 کنترل

مهندس�11
برق

 مخابرات میدان و موج

مهندس�12
برق

 مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندس�13
برق

 مخابرات سیستم

مهندس�14
برق

 سیستم های قدرت

 کاربردی(آنالیز عددی)ریاض�15

شیم�16
آل�

- 

مهندس�17
نانو

فناوری

 مهندس� نانو الکترونیک

   

ورود کاربران

نام کاربری

نام کاربری

رمز ورود

رمز ورود

(fa/main/users_m/mode-register/)ثبت نام ورود 

(fa/main/users_m/mode-reset-password/)بازنشان� رمز ورود

دسته بندی با تاریخ
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