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اطالعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعداد درخشان بدون شرکت در آزمون ورودی جهت مهرماه1401

دانشگاه والیت

دانشگاه والیت در نظر دارد بر اساس آ�ن نامه ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی

کارشناسی ارشد(آ�ن نامه 301041/11 مورخ 98/11/6 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) اقدام به پذیرش دانشجو

از سایر دانشگاه ها برای سال تحصیلی 1402-1401 طبق جدول پیوست (جدول الف) نماید.

 

عالقه مندان سایر دانشگاه ها بایستی از تاریخ 1400/10/18 لغایت 1400/12/15 مدارک خود را به آدرس ایرانشهر،

کیلومتر 4بزرگراه شهید مرادی دانشگاه والیت، صندوق پستی 99135475 گروه استعدادهای درخشان پست

نمایند.

مهم ترین ضوابط اعمال شده برای استخراج اسامی به شرح زیر می باشد:

                 

  - گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای الزم برای فارغ التحصیلی در شش نیمسال نخست تحصیل

دانشجو می بایست در بین هم ورودی ها جزء 15% برتر باشد.-

- داشتن حداقل معدل اعالم شده از سوی گروه های  آموزشی در پایان شش نیمسال نخست تحصیل

- طول سنوات تحصیل از هشت نیمسال بیشتر نباشد.

 

رشته های موردتقاضا:

1-ریاضی کاربردی - گرایش جبر

2-ریاضی کاربردی – گرایش بهینه سازی

3-ریاضیات و کاربردها - گرایش آنالیز
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4-زبان انگلیسی - گرایش آموزش زبان انگلیسی

5-زبان و ادبیات فارسی - گرایش محض

6-زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات معاصر

7-زبان های باستان ایران

8-تاریخ - گرایش ایران دوره اسالمی

9-مدیریت دولتی –گرایش توسعه منابع انسانی

10-ایران شناسی – گرایش ایران شناسی فرهنگ مردم- آداب ورسوم و میراث فرهنگی

11-مهندسی عمران- گرایش سازه

 

مدارک الزم جهت ارسال : (عالقه مندان سایر دانشگاه ها )

- تکمیل فرم الف با مهر و امضای معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل

-تکمیل فرم ب

-  یک برگ کپی شناسنامه و کارت ملی( خوانا و پررنگ)

-اصل فیش واریزی به مبلغ 600/000 ریال به شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه 4001073603018902

و شناسه واریزی 353073663119003000903080209002 نزد بانک مرکزی لطفًا در فیش واریزی نام و نام

خانوادگی متقاضی ذکر گردد .

نکات مهم:

1- دانشجویان دانشگاه های پیام نور،آزاد اسالمی،غیردولتی-علمی کاربردی و پردیس های بین الملل(خودگردان) مجاز

به شرکت در این فراخوان نیستند.

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

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

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

4-وجه پرداختی بابت بررسی درخواست متقاضی بوده و در صورت نقض مدارک ،عدم پذیرش و غیره مسترد

نخواهد شد.

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

کرده است.

تذکر: حتی در صورت عدم تکمیل ظرفیت سایر رشته/گرایش های مرتبط، به هیچ عنوان امکان بررسی در سایر

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

6-تغ�ر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در

دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ، مجاز نیست.

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

طریق این 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.

 



تذکر: مدارکی که پس از تاریخ 1400/12/15 تحویل پست شوند یا ناقص ارسال گردند بررسی نمی شوند.
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