
  1401-1402حصیليت  الس  بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشدپذیرش اطالعیه  

 دانشگاه( خارج)از 

به   عنایت  علبا  برگزیدگان  به  تسهیالت  ارائه  نامه  دوره آیین  به  ورود  برای  تحصیلي  مي  که  ،  باالترهای  دانشجویانی 

از   یکی  ممتازیدارای  می  شرایط  نیز هستند  و  ذیل  مدارک  تهیه  ضمن  درخشان    توانند  استعدادهای  دفتر  به  آنها  تسلیم 

اقدام نمایند. از سهمیه کارشناسی ارشد بدون آزمون در این دانشگاه  به استفاده  ارسال   حداکثر مهلتدانشگاه تفرش، نسبت 

 می باشد. 15/10/1400 پایان وقت اداریمدارک تا 

 )دفتر استعدادهای درخشان( فرش دانشگاه ت  –ابتدای جاده تهران  –شهرستان تفرش  –استان مرکزی   آدرس 

 39518 -79611کدپستی: 

 0863-6241275تلفن:  

 . شد به مدارك ناقص و همچنین مداركي كه پس از مهلت مذكور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد

 شرایط ممتازی:

 مرحله نهایي المپیادهای دانشجویي  پانزدهمهای اول تا رتبه .1

)با گذراندن حداقل سه نیمسال تحصیلي    ششكه پس از گذراندن  دانشجویان دوره كارشناسي پیوسته،   .2

واحد درسي میانگین كل جزء  چهارم   لحاظ  به  ورودی خود   15(  و هم  دانشجویان هم رشته  برتر  درصد 

 . باشند و حداكثر در مدت هشت نیمسال تحصیلي دانش آموخته شوند

 :  دانشگاه تفرشن جهت استفاده از سهمیه کارشناسی ارشد بدون آزمو مدارك اولیه

 پشت نویسی شده با مشخصات فردی  34یک قطعه عکس  -1

 کپی کارت ملی  -2

 شناسنامه کپی  -3

 کپی کارت دانشجویی  -4

 تکمیل فرم پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد  -5

 هفتم تا پایان ترم  کلیارائه تصویر کارنامه  -6

 و ...(  ت کنفرانس، مجله علمی پژوهشیفعالیتهای پژوهشی )مقاالمدارک و مستندات مربوط به  -7



تصویر   -8 و  واریز   فیش اصل  مبلغبانکی  به  حساب    600.000  ی  به  شبا شماره  با  ریال 

550100004001105603019314  IR   تمرکز نام  درآمد   به  بانک    تفرش   دانشگاهاختصاصی    وجوه  مرکزی  نزد 

 جمهوری اسالمی  

 (   388105651122001009710330060001 )شناسه واریز علوم پایه:

 (  353105651122001009710330060002 )شناسه واریز فنی و مهندسی:

 بابت هزینه ثبت نام )بررسی مدارک و برگزاری مصاحبه(  

 پذیرش برای سال تحصیلي بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفاً برای یکبار امکانپذیر است. :  1تذکر

و در صورت داشتن شرایط الزم پس از بررسی توسط   اضی ایجاد نمی نماید حقی را برای متق  ارسال مدارک هیچ گونه :  2تذکر

نتیجه پذیرش به دانشجویان اعالم و اسامی پذیرفته شدگان    هگروه آموزشی و طرح در شواری استعدادهای درخشان دانشگا

 برای سازمان سنجش جهت تایید نهایی ارسال خواهد شد.

 سامانه جایابی بدون آزمون سازمان سنجش را نخواهند داشت. : پذیرفته شدگان امکان ثبت نام در3تذکر

 مدارک و هزینه دریافتی مسترد نخواهد شد. : در صورت منصرف شدن متقاضی 4تذکر

 

 دفتر استعدادهای درخشان 



 دانشگاه تفرش 1401-1402رشته های تحصیلي كارشناسي ارشد سال تحصیلي 

 

 

 گرایش  رشته تحصیلي ردیف 

 اخت و تولید س  مهندسی مکانیک 1

 تبدیل انرژی  مهندسی مکانیک 2

 سازه مهندسی عمران 3

 خاک و پی  مهندسی عمران 4

 فتوگرامتری  مهندسی نقشه برداری  5

 بهینه سازی سیستم ها  مهندسی صنایع  6

 مدارهای مجتمع الکترونیک  مهندسی برق 7

 افزاره های میکرونانو الکترونیک مهندسی برق 8

 تم های الکترونیک دیجیتالسیس مهندسی برق 9

 سیستمهای قدرت مهندسی برق 10

 الکترونیک قدرت و ماشین های الکترونیکی  مهندسی برق 11

 کنترل  مهندسی برق 12

 هندسه توپولوژی  ریاضیات و کاربردها 13

  ریاضی کاربردی  14

 آنالیز عددی  ریاضی کاربردی  15

 ماده چگال  فیزیک  16

 پالسما  فیزیک  17

 هسته ای  فیزیک  18

 ها  ذرات بنیادی و نظریه میدان  فیزیک  19

 اپتیک و لیزر  فیزیک  20


