
 دانشگاه محقق اردبیلی در راستاي اجراي آیین نامه استعدادهاي درخشان 15 درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی براي پذیرش

بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد براساس آیین نامه شماره 301041/11 مورخ 1398/06/11 و ابالغیه شماره 123519/2 مورخ

1400/06/09 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، اقدام به پذیرش استعدادهاي درخشان در دوره کارشناسی ارشد از داخل دانشگاه و

سایر دانشگاه هاي معتبر دولتی براي سال تحصیلی 402-1401 در تمامی رشته ها / گرایش دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق

اردبیلی که در سال 1401 داراي سهمیه ظرفیت پذیرش روزانه از طریق کنکور کارشناسی ارشد هستند، از میان دانشجویان و دانش

آموختگان رشته هاي مندرج در جدول شماره 1 با شرایط ذیل به صورت ثبت نام اینترنتی دانشجو می پذیرد.  

  

الف- شرایط عمومی 
            احراز صالحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  

ب - شرایط اختصاصی 
1-  دانشجویان ورودي بهمن 96  و مهر و بهمن 97  دوره تحصیلی کارشناسی پیوسته مجموع روزانه و شبانه جزو 15 درصد برتر

هم رشته و هم ورودي خود باشند. 

2 –  دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که پس از گذراندن سه چهارم واحدهاي درسی در پایان نیمسال ششم به لحاظ

میانگین کل (معدل کل پایان ترم ششم) جزو 25 درصد برتر هم رشته و هم ورودي خود باشند. 

3- دانشجویان سایردانشگاه هاي معتبر دولتی که پس از گذراندن سه چهارم واحدهاي درسی در پایان نیمسال ششم به

لحاظ میانگین کل (معدل کل پایان ترم ششم) جزو 15 درصد برتر هم رشته و هم ورودي خود باشند. 

تبصره1: مطابق مجوز صادره توسط وزارت علوم، به دلیل محدویت هاي ناشی از شیوع ١٩-COVID، حداقل تعداد واحد

گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم براي دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 و یا نیمسال هاي اول و دوم سال

تحصیلی 1400-1399 حذف واحد( با درج در کارنامه تحصیلی) داشته اند، به تعداد واحدهاي حذف شده و حداکثر تا 4 واحد،

قابل کاهش است. 

4 - مدارك آن دسته از دانشجویانی که در طول شش نیمسال تحصیلی موفق به فارغ التحصیلی می شوند و به لحاظ میانگین کل،

جزو 15 درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود هستند، به صورت مازاد بر ظرفیت، جهت پذیرش در مقطع

کارشناسی ارشد بررسی خواهد شد. 

5 - دانشجویان 15 درصد برتر، حداکثر باید طی 8 نیمسال فارغ التحصیل شوند (متقاضیانی که طول مدت تحصیل آن ها در

کارنامه تحصیلی بیش از 8 نیمسال باشد، مجاز به استفاده از تسهیالت این فراخوان نمی باشند). 

6- دانشجویان 15 درصد برتر می بایست حداکثر تا مورخه 1401/06/31  فارغ التحصیل گردند. 

7- آن دسته از دانشجویانی که به هر دلیلی سال گذشته تا تاریخ 1400/06/31 فارغ التحصیل شده اند براساس آیین نامه بدون

آزمون نمی توانند در این فراخوان ثبت نام نمایند. 

8 - دانشجویان حائز رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی - دانشجویی کشور می توانند نسبت به ثبت نام، با ارائه

معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویی سازمان سنجش و آموزش کشور اقدام نمایند. 

نکات مهم:



1. دفترچه شماره 2 انتخاب رشته سال 1401 سازمان سنجش مالك نهایی پذیرش گرایش هاي دوره کارشناسی

ارشد روزانه خواهد بود.

2. پذیرش نهایی متقاضیان، منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

3. مدارك ناقص بررسی نخواهند شد.

4. فهرست پذیرفته شدگان نهایی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه www.uma.ac.ir/edu  (معاونت آموزشی و

تحصیالت تکمیلی) در شهریور سال 1401 اعالم خواهد شد.

5. دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی و سایر دانشگاه هاي معتبر دولتی در سراسر کشور می توانند مدارك مشروحه

ذیل را حداکثر تا تاریخ 1401/02/31  از طریق سامانه پذیرش بارگذاري نمایند.

مدارك الزم و ارسال به ایمیل اداره استعدادهاي درخشان:

1. جدول رشته هاي دانشگاه (دانلود) (ابتدا این جدول رو مطالعه کرده و از وجود رشته مدنظر خود

مطمئن شوید.)

2. تکمیل فرم شماره 1 (دانلود)

3. تکمیل فرم شماره 2   (دانلود)

4.  کپی کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه

5.  کارنامه تحصیلی دوره کارشناسی (ممهور به مهر آموزش دانشکده)

6.  واریز مبلغ 1/000/000  ریال (معادل یکصد هزار تومان) به حساب شماره

IR362072375116002000114010700466  نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران (قابل پرداخت در

تمامی شعب بانک ملی سراسر کشور) تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه محقق اردبیلی یا از

طریق درگاه الکترونیک سایت به آدرس http://services.uma.ac.ir/new_epay/pay  دانشگاه واریز

گردد .

7. دانشجویان عزیز دقت فرمائید بایستی تمامی فرم ها و تصویر واریز فیش بانکی یا پرداخت الکترونیکی را در

اندازه A۴ بصورت Pdf ذخیره کنید.

8. کپی کارت ملی و شناسنامه بایستی با دستگاه اسکنر اسکن شود. هرگونه فایل عکس گرفته شده با گوشی تلفن

همراه موجب ابطال ثبت نام شما خواهد شد.

9. تمامی مدارك را در یک پوشه قرار داده سپس به فایل Zip تبدیل کنید.

10. نام فایل زیپ باید نام و نام خانوادگی دانشجو باشد.

11. در Subject ایمیل بایستی، نام و نام خانوادگی و کدملی خود را وارد کنید.

talent ارسال uma.ac.ir 12. پس از آماده سازي مدارك، آن را به ایمیل اداره استعدادهاي درخشان به آدرس

فرمائید.

13.  تذکر مهم: مدارك ارسالی و وجه پرداختی داوطلب به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

                                                             دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه محقق اردبیلی

https://uma.ac.ir/www.uma.ac.ir/edu
https://uma.ac.ir/files/education/files/Talent/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87.xlsx
https://uma.ac.ir/files/education/files/Talent/%D9%81%D8%B1%D9%85_15_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86_401_).docx
https://uma.ac.ir/files/education/files/Talent/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_2_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86_401.docx
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