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 «باسمه تعالی»

 

 اطالعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون"

 "دانشگاه سیستان و بلوچستان  ۱۴۰۱ورودی جهت مهرماه 

 

آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر دارد براساس 

-۱۴۰۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( اقدام به پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی ۱6/۱۲/96مورخ  ۲9957۴/۲ارشد )آئین نامه 

 طبق جدول پیوست ) جدول الف( نماید. ۱۴۰۱

 

  شرایط به هیچ عنوان به معنی پذیرش نمی باشد.ارائه درخواست و دارا بودن حداقل 

 .پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نیست 

 .پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود 

 از اعالمی طضواب و گلستان سیستم در موجود اطالعات اساس اسامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان که پیوست می باشد بر لیست .1

 اطالع هب مستقیماً دارید اعتراضی چنانچه بنابراین. کند تغییر بعدی واصله اعتراضات اساس بر است ممکن و شده تهیه آموزشی هایگروه طرف

 دنموده تا در صورتی که اسم شما از لیست حذف ش مالحظه را درخشان برسانید. از طرف دیگر مرتباً وب سایت دانشگاه استعدادهای گروه

 فرصت اعتراض داشته باشید.

 .دنمی باشمایل به جذب دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون  ،، این گروهها باستان شناسیآموزشی  طبق اعالم گروه .2

اعالم و پذیرش اولیه آنها  ،پس از پایان نیمسال ششم آنها 97تذکر: اسامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ورودی بهمن 

 انجام خواهد شد.

و  ارشد دانشگاه سیستان کارشناسی در آزمون با پذیرش قانونی ظرفیت وجود بر منوط صرفاً و نیست قطعی وجههیچ به لیست افراد پذیرش  .3

های شود که با تمام تالش و همت در کنکور کارشناسی ارشد شرکت و سعی کنید از آن طریق وارد دورهبلوچستان می باشد. از این رو توصیه می

 کارشناسی ارشد شوید.

 

 حداقل شرایط الزم برای ارائه درخواست:  .۴

حداقل سه دانشگاههای دولتی که تا پایان شش نیمسال با گذراندن  97ورودی مهر دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته  :۱ مورد

دارای برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود بوده و  میانگین کل جزء پانزده درصدکل واحدهای درسی خود به لحاظ چهارم 

 اعالم شده از سوی گروه های آموزشی باشند. حداقل میانگین معدل های

طبق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه میتواند برای محاسبه حدنصاب واحدهای درسی دانشجویانی که در  :۱ تبصره

واحد از مجموع سه چهارم واحدهای  4اند، با کسر حداکثر  در حال گذراندن نیمسال ششم بوده و حذف واحد داشته 98بهمن 

 واحد خواهد بود. 4کاهش تعداد واحدها به میزان واحدهای حذفی آنها و حداکثر  .دناقدام نمای درسی

نیمسال می توانند درخواست خود را ارائه  8به شرط دانش آموختگی در  96دانش آموختگان کارشناسی ورودی بهمن  :۲ تبصره

 نمایند.



ارشد بدون آزمون ) استعداد  یکارشناسدانشجوی  رشیپذفراخوان 

 ۱۴۰۱-۱۴۰۲ یلیو بلوچستان در سال تحص ستانیدرخشان( دانشگاه س
 

 ناستعدادهای درخشا گروه  

 

2 

چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته ای در دوره کارشناسی ارشد با پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط : 3تبصره 

پایان شش  درصرفاً تقاضای دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با میانگین کل ده درصد برتر بعدی تکمیل نشود، 

 و در صورت داشتن سایر شرایط، بررسی می شود.درصد برتر(، با اولویت رتبه در آن رشته  25نیمسال ) 

 ۸ پس از حداکثراحتساب در سنوات داشته و  بدونحذف کرونایی  9۸که در ترم بهمن  96مهر دانشجویان  :۴تبصره 

 ارائه دهند.آنها نیز میتوانند درخواست خود را دانش آموخته میشوند نیمسال 

 و طی حداکثر هشت نیمسال دانش آموخته شود 31/06/1401حداکثر تا بایست می متقاضی :۲ مورد

نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته، دانش آموخته شده اند و به لحاظ  6درخواست متقاضیانی که در طول  :۱ تبصره

باشند، بصورت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزء پانزده درصد برتر  8میانگین کل در مقایسه با میانگین کل 

  مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون، قابل بررسی است. ضروری است داوطلبان مشمول این تبصره در فراخوان ثبت نام نمایند.

 .پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای همان سال امکان پذیر می باشد :۲ تبصره

 به ترتیب اولویت خود از جدول الف انتخاب نمایند. گرایش -سه رشته حداکثرمتقاضیان می توانند تذکر: 

 :دانشگاه سیستان و بلوچستانویژه  تحصیلی کمک هرینهدریافت شرایط الزم برای  حداقل. 5

 5۰شرکت خواهند کرد و در مرحله نهایی جزء  1401دانشگاه سیستان و بلوچستان که در المپیاد  3تا  ۱رتبه های دانشجویان% 

 خود شوند. رتبه آورندگان رشته گرایشتر رب

 نکات مهم:

)خودگردان(  غیر انتفاعی، علمی کاربردی و پردیس های بین الملل -های پیام نور، آزاد اسالمی، غیردولتیدانشجویان دانشگاه -1

 مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

های های خارج از کشور و دانشجویانی که مدرک خود را از دانشگاهپذیرش دانشجویان غیر ایرانی، ایرانی انتقالی از دانشگاه -2

 خارج از ایران اخذ نموده اند، از طریق این فراخوان امکان پذیر نیست.

 مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام نکرده باشند، بررسی نخواهد شد. -3

 ت نقص مدارک، عدم پذیرش و غیره مسترد نخواهد شد.وجه پرداختی بابت بررسی درخواست متقاضی بوده و در صور -4

درخواست متقاضی صرفا در اولویت هایی بررسی می شود که در فرم تقاضا و در زمان ثبت نام اینترنتی، انتخاب کرده است.  -5

ها  شحتی در صورت عدم تکمیل ظرفیت سایر رشته / گرایش های مرتبط، به هیچ عنوان امکان بررسی در سایر گرایتذکر: 

 ندارد. لذا ضروری است داوطلب در انتخاب رشته/ گرایش ها و اولویت آنها دقت کند.  دوجو

تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی  -6

 کارشناسی ارشد، مجاز نیست.

رسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بر -7

فراخوان را ندارد یا مغایرتی بین مدارک وجود داشته باشد، بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل وی جلوگیری می شود و مطابق 

 مقررات با وی رفتار خواهد شد.
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کند. به کلیه متقاضیان توصیه می شود مراحل و پیش نیازهای آزمون د نمیشرکت در این فراخوان، حقی برای متقاضی ایجا -8

 عادی کارشناسی ارشد را دقیقاً رعایت نمایند.

 

 نحوه ثبت نام:

  ۱5/۰9/۰۰لغایت  ۱5/۰۸/۰۰تاریخ  ازفرادی که اسامی آنان در جدول پیوست اعالم شده ا : سیستان و بلوچستان عالقه مندان دانشگاهالف( 

پذیرش " مراجعه و پس از مراجعه به پوشه  درخشان استعدادهای صفحه گروه به usb.ac.irاز طریق وبسایت دانشگاه به آدرس  فرصت دارند

ثبت پس از مطالعه کامل فراخوان پذیرش در این منو، اقدام به  د.مراجعه نماین "اطالعیه های مهم " به منوی  "آزمون کارشناسی ارشد بدون

 یست موجودبا چک لد. به منظور ثبت نام و تشکیل پرونده، شما بایستی مطابق رگاه تعبیه شده در این محل نمایناز طریق د تشکیل پروندهنام و 

را بصورت  سپس مدارک نموده،حتماً تایپ را فرم های مربوطه که نیاز به تکمیل شدن دارد  مدارک را کامل و " اطالعیه های مهم "در منوی 

( آماده کرده و در قسمت انتخاب نام و  نام خانوادگی بصورت التین) و با عنوان دانشجو مگابایت ۱5حداکثر به حجم  ،زیپ شدهفایل  یک

 بارگذاری نموده و ارسال فایل را انتخاب و سپس اطالعات خود را ثبت نمایید. ،فایل

تحصیلی و ارسال فایل( موجود در بخش ثبت نام و تشکیل پرونده : الزم است کلیه فیلد های ) نام، نام خانوادگی، کد ملی، رشته ۱تذکر 

  .را به دقت کامل نمایید

د تا چنانچه در رشته گرایش اول یاستفاده نمای اطالعات جدول الفالزم به توضیح است جهت انتخاب رشته گرایش کارشناسی ارشد از  :۲تذکر 

 د.یهای رشته خود تقاضا دهگرایشد در صورت تمایل در دیگر یخود شرط معدل الزم را ندار

و تنها یکبار می باشد و فایل ها و اسامی تکراری توسط  زیپ شده : خاطر نشان می شود هر فرد تنها قادر به ارسال یک فایل3تذکر

 سیستم حذف خواهند شد و تنها فایلی که ابتدا بارگذاری شده است در سیستم باقی می ماند.

مدارک خود را مانند دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان  ۱5/۰9/۰۰لغایت  ۱5/۰۸/۰۰تاریخ  ازبایستی  : دانشگاههاعالقه مندان سایر  ب( 

 از طریق درگاه تعبیه شده ارسال نمایند.

مراجعه و پس از مراجعه به پوشه  درخشان استعدادهای گروهصفحه  به www.usb.ac.irاز طریق وبسایت دانشگاه به آدرس توضیحات: 

پس از مطالعه کامل فراخوان پذیرش در این منو، اقدام  مراجعه نمایید. "اطالعیه های مهم "به منوی   "آزمون کارشناسی ارشد پذیرش بدون"

ک چدر این محل نمایید. به منظور ثبت نام و تشکیل پرونده شما بایستی مطابق با  درگاه تعبیه  شدهاز طریق  ثبت نام و تشکیل پروندهبه 

 سپس مدارک نموده،حتماً تایپ  را فرم های مربوطه که نیاز به تکمیل شدن دارد ومدارک را کامل "  اطالعیه های مهم "موجود در منوی  لیست

( آماده کرده و در قسمت نام و نام خانوادگی بصورت التین) با عنوان دانشجوو  مگابایت ۱5حداکثر به حجم  ،فایل زیپ شده را بصورت یک

 بارگذاری نموده و ارسال فایل را انتخاب و سپس اطالعات خود را ثبت نمایید.  ،انتخاب فایل

 

الزم است کلیه فیلد های ) نام، نام خانوادگی، کد ملی، رشته تحصیلی و ارسال فایل( موجود در بخش ثبت نام و تشکیل پرونده  :۱تذکر

 را به دقت کامل نمایید. 

  نام دانشگاه محل تحصیل کارشناسی خود را ذکر نمایند. ،هاالزم به ذکر است در کنار رشته تحصیلی دانشجویان سایر دانشگاه :۲تذکر

   : الزم است در فرم درخواست آدرس محل سکونت بصورت کامل درج گردد.3تذکر

 

 

 



ارشد بدون آزمون ) استعداد  یکارشناسدانشجوی  رشیپذفراخوان 

 ۱۴۰۱-۱۴۰۲ یلیو بلوچستان در سال تحص ستانیدرخشان( دانشگاه س
 

 ناستعدادهای درخشا گروه  

 

4 

 مدارک الزم جهت ارسال: 

 ها()الزامی برای متقاضیان سایر دانشگاه تکمیل فرم گواهی رتبه ویژه دانشجویان سایر دانشگاهها -1

 )الزامی برای کلیه متقاضیان( پذیرشتکمیل فرم درخواست  -2

 )الزامی برای کلیه متقاضیان( فرم تعهد نامه -3

 فرم توانمندی )الزامی برای کلیه متقاضیان( -4

 )الزامی برای کلیه متقاضیان( فرم نظرخواهی -5

 )الزامی برای کلیه متقاضیان( چک لیست -6

 الزامی برای کلیه متقاضیان()خوانا و پررنگ( )  شناسنامه و کارت ملیاز صفحه اول یک برگ کپی  -7

نزد بانک ملی.  ۰۰۱۰۱6۰۲۰۰۰۰۰۰۰۸6و شناسه  ۲۱7736۲6۰۴۰۰۴به شماره حساب  ریال۰۰۰/۰۰۰/۱اصل فیش واریزی به مبلغ  -8

  (هاالزامی برای متقاضیان سایر دانشگاه)  .لطفا در فیش واریزی نام و نام خانوادگی متقاضی ذکر گردد

 ارسال گردند بررسی نمی شوند. ناقص ۱5/۰9/۰۰مدارکی که پس از تاریخ : تذکر

 

 اعالم نتایج:

دانشگاه به آدرس  از طریق وبسایت طبق اطالعیه های آتیاسامی پذیرفته شدگان اولیه )پذیرش اولیه دانشگاه( زمان اعالم نتایج و 

usb.ac.ir    طرق دیگر ندارد. خواهد شد. دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال اطالع رسانی ازاطالع رسانی 

پاسخ  bto@usb.ac.ir از هرگونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری اکیداً خودداری نمایید. در صورت لزوم سواالت شما از طریق ایمیل 

 داده می شود.

 

 «گروه استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان»
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