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استعدادهای درخشان با آدرس  سامانه از طریقتوانند می های دولتیدانشجویان دانشگاه

http://talent.uk.ac.ir   4001 /15/21 لغایت 1/11/1400در بازه زمانی   

 .دن آزمون اقدام نماینپذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدونام در فراخوان ثبتجهت 

 

در  یسواالت احتمال ییرفع ابهام، جهت پاسخگو ایدر صورت بروز هرگونه مشکل 

 تماس حاصل فرمایید. talent@uk.ac.irثبت نام از طریق آدرس ایمیل  خصوص

 
 

 

 

 

 گروه استعدادهای درخشان

   کارشناسی ارشددر مقطع  ای درخشاناستعدادهپذیرش بدون آزمون آگهی 

 اصالحیه، 6/11/1398و   مورخ /300430شماره نامهنییطبق آ 1401 – 1402 سال تحصیلی

  9/6/1400مورخ  123519/2شماره 
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 1401 – 1402 سال تحصیلی  ارشد یشناسدرخشان در مقطع کار یبدون آزمون استعدادها پذیرش

قطاع  یان ممتااز در م اجرایی نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجو نامهنیآئ بر اساسدر نظر دارد  شهید باهنر کرمان دانشگاه رساندیمبه اطالع 

از  ،نه پذیرش داردناسی ارشد روزای که دانشجوی کارشهای، در رشتهتحصیلی و  بدون شرکت در آزموناز طریق ارزیابی سوابق  ،کارشناسی ارشد

 نماید.دانشجو به پذیرش  اقدام 1401 – 1402تحصیلی شرایط برای سال  متقاضیان واجد

 

 :و ارسال مدارک  نامثبتنحوه      

 در قتامت پیشااوان خادمت    نمایناد و مراجعاه   ساامانه للتاتان  باه  ابتادا  بایاد   نامثبتبرای  دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان 

و تعاداد واداد    ، تعاداد هاو ورودی  تایید اینترنتی رتبه، معادل پس از درخواست لواهی اشتغال به تحصیل استعداد درخشان را ثبت نمایند؛ 

در ساایت لاروه هادایت    ناام اینترنتای خاود    ثبات ، (اسات در فایال پای دی اپ پیوسات     یاه نحوه اخذ این تاییدلذرانده تا پایان ترم ششو )

از تااری    باه هماراه دیگار مادارخ درخواساتی     را  شاده  تاییاد فرم انجام داده و  http://talent.uk.ac.irبه آدرس  استعدادهای  درخشان

 در این سایت آپلود نمایند.   15/12/400 تا تاری  1/11/1400

 هاا و تعاداد واداد    دیوروو تعاداد هاو   تاییاد رتباه، معادل    دابتوانند با هماهنگی دانشگاه منیز می هادانشجویان سایر دانشگاه

 تیدر ساا  ناام اینترنتای  دریافت و در هنگام ثبتپیوست  2مطابق با فرم شماره  به صورت الکترونیکی یا دضوریلذرانده خود را 

ه همراه سایر مدارخ آپلود نمایند )تکمیل فارم شاماره   ب  uk.ac.irhttp://talent.درخشان به آدرس    یاستعدادها تیلروه هدا

 .ها الزامی است(متقاضیان سایر دانشگاه یبرا 2

 

 :بررسی درخواست پذیرششرایط  

دانشاجویان   دانشگاه شهید بااهنر کرماان و   96و بهمن  97، بهمن  97مهر  یوروددرصد برتر  بیست و پنجدانشجویان  (1

ساه   نیمسال تحصایلی  شش پس از گذراندنکه  هاسایر دانشگاه 96و بهمن  97، بهمن 97مهر  یدورو درصد اول پانزده

 یباازه زماان  و در  شاوند  آموختاه داناش حداکثر پس از هشت نیمساال تحصایلی   درسی را گذرانده و  هایواحد چهارم

 شوند.می لیفارغ التحص 31/06/1401 تیلغا 1/7/1400
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بال  احاد قا و 4ونا و طبق اعالم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حداقل واحدگذراناده شاده تاا    ل شیوع بیماری کربه دلی تبصره:

 اول مساال ین ،(98)بهمان   1398-1399 یلیسال تحص دوم مسالینتقاضی در سه نیم سال آخر )مکاهش است به شرط آن که 

 رواحاد حاذش شاده د    4به میزان  ((99)بهمن  1399-1400نیمسال دوم سال تحصیلی ، (98 مهر) 1399-1400 یلیسال تحص

 توانند درخواست خود را ارائه دهند. یم زین انیدسته از دانشجو نیلذا ا؛ کارنامه داشته باشد

ای ورود باه  از دبیرخانه المپیااد بار   نامهیمعرفاول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانشجویی  با ارائه  یهارتبهبرگزیدگان  (2

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری. یزیربرنامهمرتبط به تشخیص شورای عالی  یهارشتههمان رشته یا 

 یورود ریا غ انیو جاز  پاانزده درصاد برتار دانشاجو      گردناد یما  لیالتحصفارغ یلیکه طی شش نیمسال تحص یانیدانشجو (3

 فراخاوان هساتند؛   نیا ر امجاز به شرکت د باشندی( مشوندیم لیفارغ التحص31/06/1401 تیلغا 1/7/1400که از  یانی)دانشجو

رم تا  انیگذرانده خود را تا پا یمعدل و تعداد واحدها باشند،یم لیحصکه در ترم پنجم مشغول به ت یدر صورت انیدانشجو نیا

معادل و تعاداد واحادها باا شاماره       شیرایا جهات و  1401 رمااه یت 30 تیا لغا 15 یپنجم وارد نموده و الزم اسات در روزهاا  

 .ندینماتماس حاصل  03431323116

  .است ریپذامکان بارکیبرای  صرفاًو  یآموختگدانشپذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از  (4

گروه هادایت اساتعدادهای درخشاان باه      سامانهدر  را خوداطالعات  ،اصلی فرم دییتأو  الزم است دانشجویان پس از تکمیل (5

 نمایند.   دریافتوارد نموده و کد رهگیری را   t.uk.ac.irhttp://talenآدرس 

 هایسیردو پ یکیکاربردی، آموزش الکترون یعلم ،یانتفاع ریغ ،یدولت ریغ ،یآزاد اسالمفراگیر، نور،  امیدانشگاه پ دانشجویان (6

 .ستندینشرکت در این فراخوان )خودگردان( مجاز به  المللنیب

 

 نکات مهم:

 لرددینممتترد  وجهچیهبه لبانداوط مدارخ ارسالی. 

 اریخ پاس از تا  به مدارخ نااق  و یاا دریافات شاده      و ردیلیمصورت  پذیرش نهایی متقاضیان بر اساس بررسی مدارخ و سوابق تحصیلی

پس از  زینشدقی برای داوطلب ایجاد ناواهد کرد و نتیجه ل لونهچیهبدیهی است تشکیل پرونده  .ترتیب اثر داده نخواهد شد ذکرشده

 اعالم خواهد شد.و سوابق تحصیلی داوطلبین  هاتیفعالارزیابی 

 در  1401که در دفترچه راهنمای انتااب رشاته آزماون کارشناسای ارشاد ساال       باشندیم ییهاشیلراتمامی رشته  رشیموردپذ یهارشته

 ش مربوطاه باا  باا  1401کارشناسای ارشاد ساال     یهارشتهاطالع از  )جهت دشابپذیرش داشته در دوره روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 .  (تماس داصل فرمایید
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 هاا بار اسااس عالیاق خاود دقات       باشد لذا در انتخاب اولویتوجه امکانپذیر نمیهای انتخابی متقاضیان به هیچاولویت تغییر

 فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مدارک الزم
، تارم شما    انیا معدل تاا اا ، رتبه دییتا، هاتی)شامل انتخاب اولو یفرم اصل (1

رم شش، تعاداد لال واحادهای دروای و     تعداد واحدهای گذرانده تا اایان ت

 (هاورودیتعداد ه 

 انیدانماوو  یوامانه گلساتان رارا   قیفرم از طر نیا دییدرخواوت و تا :نکته

میل ها از طریق تکدانموویان وایر دانمگاه ررای و راهنر لرمان دیدانمگاه شه

درخواوت اذیرش ردون آزمون در مقطع لارشناوی ارشد  یفرم اصلو اروال 

 ریکانپاذ ام فراخوان 5مندرج در صفحه شماره  1401-1402ی لیوال تحصدر 

 .راشدیم

 شناونامه الیو ور یعکس صفحه اول شناونامه را صفحه شماره ور (2

 تا شروع ترم هفت  ترمکیعکس لارنامه ره تفک (3

 یعکس لارت مل (4

)از طریاق واایت گاروه     ریال هنگام ثبت نام اینترنتی 850000ارداخت مبلغ  (5

 تعداهای درخمان در حین ثبت نام اینترنتی قارل ارداخت اوت(هدایت او

 

نگ ام  ق رار داد  و    پی  ز لیفا کیدر  یفرم اصل دییمدارک را پس از تا یتمام توجه:

 .دیکن افتیرا در ایگیری ارداخت شمارهسپس  دییآپلود نما ینترنتیثبت نام ا
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 به نام ایزد یکتا
 1401-1402در سال تحصیلی ارشد کارشناسی مقطع در بدون آزمون پذیرش استدرخو اصلی فرم

همراه سایر ه بو ارسال از طریق سایت  طریق حضوری یا الکترونیکی توسط دانشگاه خود تکمیل  این فرم به به  ملزمها دانشجویان سایر دانشگاه)صرفا 

 (باشندمینام اینترنتی هنگام ثبتمدارک 

 

        ....... ............... ییدانشااجو شاامارهه باا 13ل ....سااا ،□بهماان   ،□مهاار  دانشااجوی ورودی ..........نو .......................................خاااآقای/ اینجانااب

ی شااااماره ساااار .............................. شااااماره شناساااانامه ...........نااااام پاااادر............. ...........و کااااد ملاااای .........................  13متولااااد......

 باا معادل  باشاد را  مای  که ..............واحد رسیدواحدهای کل  ازواداد     ........ تعداد شش ترمانیپاتا که شناسنامه...............................................

از  در تااااااری ................... یلیتحصااااا نیمتاااااال  ،□ شاااااش ، □ هفااااات  ، □ هشااااات طااااای و لذراناااااده ...........

در  .......................................................................................هددانشااااااااااااااااااااک .....................................دانشگاه........................................................................

 آموختاه داناش  ،□روزاناه    ،□دوره  شابانه  در یلیالتحصا رغفاوروری رشته نفر هو ................ بین.......رتبه...... با کتب ..................................رشته......

    باشو.می (دیورو)به تفکیک دانشجویان هو رشته و هو ورودی خود  □ا هر دانشگاهدرصد اول سای پانزدهجزءو  □خواهو شد   ،□شده 

 

 زیر را دارم. هایلرایش/در رشتهبه ترتیب  بدون آزمون ارشد کارشناسی مقطعپذیرش در  تقاضای

 ..................................لرایش ..  ............................رشته .... - 5.................    ..............لرایش ...........................رشته ..... -1 

 .................................  لرایش ................................رشته ... -6   .................  .............................. لرایش ........رشته ...... -2

 ... ...............................لرایش   .............................رشته ..... -7    ................ ............... لرایش ........................رشته ..... -3

 ......... ...........................  لرایش .........................رشته ....... -8..............................     .رشته ............................. لرایش  -4

 اریخ و امضا  متقاضیت                                                                                                                                                    

 
       : متقاضی پتتی آدرس

                                                                                                     :)الزامی( متقاضیموبایل شماره                   آدرس پتت الکترونیک:                           

 :اریخت                                                                                                             گروه/بخش ریاست  خانوادگی نام و نام
  هر و امضام                                ،موردتقاضا ..... رشتۀتعداد  و  های درسیواددکل سه چهارم تعداد لذراندن دداقل ورودی، معدل، رتبه،  
                            های مذکور ادامه تحصیل دهد.تواند در رشتهو دانشجو می باشدیمباش/لروه  دیتائمورد  

                   
  اریخ:ت                                                                     دانشکده/معاون آموزشی ریاست خانوادگی نام و نام
 هر و امضام                               .مورد تایید می باشد های درسیواددکل ورودی، معدل، رتبه و لذراندن دداقل سه چهارم    
 

                                                   امور آموزشی دانشگاه رکلیمدنام و نام خانوادگی 
شده  حصیلالتفارغ 31/6/1410لغایت  1/7/1400بازه زمانی در و  رساندمی/ترم به پایان رسانده 8نامبرده دوره کارشناسی خود را دداکثر در شود لواهی می

 شد.شگاه ها می باده درصد اول سایر دانپانزجزءهمچنین  است لذرانده ششم ترمانیپارا تا های درسی واحدکل سه چهارم و دداقل  .یا خواهد شد

 :اریخت                                                                                             
 مهر و امضا

 

ت در هر زمان حتی پس از پذیرش قطعی، دانشجو را از لیس ذکرشدهاز موارد  هرکدامتواند در صورت مغایرت اه میانشگد

 متقاضیان حذش و  قبولی وی را لغو نماید.


