
بالاتر صـــیلیهاي تحدانشـــگاه یزد در نظر دارد با اســـتناد به آئین نامه ارائه تســـهیلات به برگزیدگان علمی براي ورود به دوره

براي نیمســال اول سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوري24/60/4001مورخ 45358شــماره نامهآئین

مقطع به پذیرش دانشــجو (بدون آزمون) در مقطع کارشــناســی ارشــد از بین دانشــجویان ممتاز اقدام1140-2140تحصــیلی

نماید.هاسایر دانشگاهکارشناسی پیوسته 

شرایط عمومی :–الف 

شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان -1

متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوري اسلامی ایران.-2

نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح.-3

:اختصاصیشرایط –ب

هســتند، ط زیرکه حائز یکی از شــرای)79و دومو نیمســال اول69دومســالنیم(ورودي قطع کارشــناســیمممتازدانشــجویان 

نامه درخواست خود را به دانشگاه یزد ارائه نمایند.استفاده از مزایاي این آئینبرايتوانند می

هايیا رشـــتهدانشـــجویی براي ورود به همان رشـــته -مرحله نهایی المپیادهاي علمیپانزدهمهاي اول تا رتبهبرگزیدگان ) 1-ب

.و به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرشعلمی دانشجویی کشورنامه از دبیرخانه المپیادمعرفیبا ارائه مرتبط، 

پس از گذراندن شــش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه دانشــجویان ممتاز مقطع کارشــناســی پیوســته که )2-ب

پانزده درصد برتربه لحاظ میانگین کل جزو )1400با احتســاب واحدهاي گذرانده شــده در تابســتان (چهارم واحد درســی

ــته و همدر بین دانشــجویان هم ــندرش (اتمام آموخته شـــونددانشهشـــت نیمســـالو حداکثر در مدت ورودي خود باش

)31/06/1401تا تاریخ 01/07/1400تحصیلات کارشناسی از 

ــره تواند براي محاســـبه حدنصـــاب واحدهاي دانشـــگاه می، براي ســـال جاريطبق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوري:1تبص

واحد از مجموع سه 4کسر حداکثر با ، به دلیل مشــکلات ناشــی از بیماري کرونا حذف واحد داشــته انددانشــجویانی که درســی 

و لذا این دسته از دانشجویان نیز می توانند درخواست خود را ارائه دهند.اقدام نمایدچهارم واحدهاي درسی

ــجویان مندرج در بند :2هتبصــر ــوند 6که در مدت 2-بدانش و به لحاظ میانگین کل در مقایســـه با نیمســـال دانش آموخته ش

ت مازاد بر ظرفیبه صورت ده درصد برتر باشند پانزخود جزو هم وروديغیر دانشــجویان هم رشــته و میانگین کل هشــت نیمســال 

.)31/06/1140(اتمام تحصیلات کارشناسی تا تاریخ پذیرفته خواهندشدکارشناسی ارشددر دوره ،پذیرش بدون آزمون

نیمسال تحصیلی می باشد.10براي دانشجویان تحصیل همزمان در دو رشته، مدت مجاز حداکثر : 3تبصره

بسمه تعالی

اطلاعیــه

در مقطع پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دانشگاه یزد

هاي کشورارشد از متقاضیان سایر دانشگاهکارشناسی

)1140-2140(نیمسال اول سال تحصیلی  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرکز استعدادهاي درخشان



اضیان متقبراي دانشــجویانی که تغییر رشــته داده اند حداکثرتا یک نیمســال به ســنوات مجاز اضــافه می شود. مقایسه : 4تبصــره 

.نیمسال تحصیلی با دانشجویان هم رشته اي که بیشترین واحد درسی را با آنها گذرانده اند، انجام می شود7پس از 

پذیر است.امکانهمان سالآموختگی و صرفاً براي پذیرش براي سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش: 5تبصره

توضیحات مهم:

ــجویان و · ـــگاهدانشپــذیرش بدون آزمون از دانشـ ـــوري، جامع علمی يهاآموختگان دانش غیردولتی، غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور، نیمه حض

یشــدگان کارشناسرفتهی)، پذی(داخلیشــدگان آزمون اختصــاصــرفتهیپذالملل،نیبيهاو دورهیدانشــگاهيهاسیکاربردي، مجازي، پرد

.ردیگیصورت نمو مدرك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یمعادل کارشناسيدارندگان مدارك حوزوینو همچنیلیبا سوابق تحص

هاي توانند در یکی از گرایشتقاضــیان میمنامه در همان رشــته تحصــیلی اســت. همچنیناولویت ادامه تحصــیل افراد مشــمول این آئین·

متناسب درخواست دهند (تشخیص این تناسب با گروه مربوط خواهد بود).

میهمان، تغییررشــته و تغییرگرایش براي دانشــجویانی که از طریق آئین نامه پذیرش بدون آزمون اســتعدادهاي درخشــان پذیرش انتقال، ·

اند، ممنوع است.شده

افراد حائز شــرائط براي مصــاحبه گیرد و در صــورت صــلاحدید، پذیرش دانشــجو بر اســاس بررســی مدارك و ســوابق داوطلبین صــورت می·

ــتندات مربوط به فعالیتهاي مربوطه معرفی میعلمی به دانشـــکده هاي پژوهشـــی در هنگام گردند (رزومه علمی به همراه مدارك و مسـ

نام در سامانه آموزشی بارگزاري شود).ثبت

:مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام-ج

)jpgنوع فایل : (ضمیمه فراخوان 1فرم شماره شدهتکمیلتصویر -1

)jpg(نوع فایل : ضمیمه فراخوان گواهی ممتازيتصویر تکمیل شده فرم -2

)jpgنوع فایل : (تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی-3

)jpgنوع فایل : (ششمریز نمرات اخذ شده تا پایان ترم تصویر -4

)jpg(نوع فایل : نام ضروري است.نامه در هنگام ثبتارائه اصل معرفی–1-بنامه براي متقاضیان بند معرفیتصویر-5

)jpgنوع فایل : (مدارك و مستندات مربوط به فعالیتهاي پژوهشی)همراه با تصویر(رزومه علمی سایر مداركتصویر -6

.به شرح زیرنامحق ثبتواریز-7

لازم است مبالغ باشند که رشته گرایش می2مجاز به انتخاب حداکثر ها ســایر دانشــگاهمتقاضــیان پذیرش بدون آزمونکلیه 

.  واریز نماینداز طریق سامانه پرداخت الکترونیکی ذیل را 

هزار ریال)ششصد(000/600مبلغ براي انتخاب گرایش اولالف)

)هزار ریالچهارصد(000/400مبلغ براي انتخاب گرایش دومب)

ــیــان: 1توجــه ــتــه گرایش، هنگام پرداخت الکترونیکی حتماً متقــاض مجموع مبالغ بندهاي الف و ب  باید انتخــاب دو رش

را "بانک تجارت"وارد و سپس جهت پرداخت، آیکن "مبلغ پرداختی"یال) را به صــورت دســتی در قســمت ر000/000/1(

600000ت. لذا آن دســـته از متقاضـــیان که فقط مبلغ در غیر این صـــورت فقط گرایش اول مورد بررســـی قرار خواهد گرفانتخاب نمایید.

اند و ثبت نام خود را تکمیل نموده اند لازم است با مراجعه به سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه یزد به آدرس : ریال را پرداخت نموده

https://yazd.ac.ir/epay/talent ــویر ذیل نســبت به واریز مبلغ دوم و ــابه تص ــات خود مش ــخص ــده و مش ــته ش تکمیل موارد خواس

نام بارگذاري نمایند.ریال) اقدام نمایند و رسید واریزي را اسکن نموده و در هنگام ثبت400000(



 

ــی  -2توجه  ــناس ــی در مقطع کارش ــناس ــجویان ممتاز کارش ــوابپذیرش بدون آزمون دانش ــد، مطابق ض ط وزارت علوم، تحقیقات و ارش

ــوابق داوطلبین انجام میفناوري و مقررات دانشــگاه، پس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیت ــکیل پروندها و س ــت تش ه پذیرد. بدیهی اس

و دعوت به مصاحبه، هیچگونه حقی براي داوطلب ایجاد نخواهد کرد.

:نامثبت نحوه -د

ــیــان .1 ــتی متقــاض ــوري (الکترونیکی) نــامثبــت بــایس ــگاه به آدرس  خود را ، غیرحض ــی دانش ــامانه آموزش با مراجعه به س

http://golestan.yazd.ac.ir )ExplorerInternet  با مطالعه راهنماي مربوطه، به انجام برسانند.به بالا 7نسخه (

از طریق سامانه گلستان است. 20/09/1400 آخرین مهلت ثبت نام براي متقاضیان.2

   خواهدبود. 4001سال  ماه بهمن http://www.yazd.ac.irزمان تقریبی اعلام نتایج از طریق وبگاه دانشگاه به آدرس.3



توضیحات مهم:

نهائی، به ســـازمان اســـامی پذیرفته شـــدگان همراه با مدارك و مســـتندات مربوطه براي تطبیق شـــرایط و اعلام پذیرفته شـــدگان .1

ــد. ــور اعلام خواهدشـ ــت اعلام نتایج اوّلیه هیچگونه حقّی براي داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش ســـنجش آموزش کشـ بدیهی اسـ

باشد.نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور می

مرکزي گزینش دانشــجو مســتقر درثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید ســازمان ســنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیات·

ســازمان ســنجش آموزش کشــور اســت، بنابراین دانشــگاه یزد از صــدور هرگونه گواهی اشــتغال به تحصــیل تا دریافت این تائیدیه 

معذور است.

ــرایط پذیرش از طریق این چنانچه در هر مرحله از ثبت· ــود که داوطلب ش ــی مدارك و اشــتغال به تحصــیل مشــخص ش نام، بررس

نام ایشان لغو خواهد شد.وان را ندارد یا مغایرتی بین مدارك و مستندات ارائه شده با اصل مدارك وجود داشته باشد ثبتفراخ

ــمول این آیین· ــجویان ممتاز مش ــت. لذا نامه، در دورهپذیرش دانش ــهریه اس ــورت رایگان و بدون دریافت ش ــیلی بالاتر بص هاي تحص

در این دانشــگاه پذیرفته شــوند، در صــورتی که اقدام به ثبت نام نموده وشــروع به تحصــیل دانشــجویانی که از طریق این تســهیلات 

نام شده خواهند بود.هاي ثبتنمایند، در صورت انصراف ملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگان در نیمسال

شــود با دقت لازم، مفاد ؛ لذا، به داوطلبان توصــیه میمســترد نخواهد شــدبه هیچ عنوان، وجه واریزيتوجه داشــته باشــید که ·

نام در فراخوان اقدام نمایند. اطلاعیه را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت



هاي مورد پذیرشلیست رشته/گرایش-ه

رشته تحصیلیردیفرشته تحصیلیردیف

یتیتربیشناسروان32يداریپااتیادبیفارساتیزبان و ادب1

یعمومیشناسروان33یفارساتیو ادبزبان2

يحسابدار34یطیمحیآب و هواشناسیو هواشناسآب3

یاجتماعيمددکار35یطیمحمخاطرات4

5
مسکن و يزیبرنامه ريشهريزیرو برنامهایجغراف

يشهرینیبازآفر
36

یابیبازاریبازرگانتیریمد

اتیدر عملقیتحقیصنعتتیریمد37دمقصيزیبرنامه ريگردشگريزیرو برنامهایجغراف6

7
ییایاطلاعات جغرافستمیاز دور و سسنجش

سنجش از دور
38

اتیو عملدیتولتیریمدیصنعتتیریمد

یمالتیریمد39طیمحشیو آمايژئومورفولوژيژئومورفولوژ8

ستیزطیمحيزیربرنامهستیزطیمح40عربیادبیات9

یو منابع انسانیکسب و کار  رفتار سازمانتیریمد41یاسلامیاقتصاد مالياقتصادعلوم10

نیتامرهیو زنجاتیکسب و کار  عملتیریمد42ياقتصاد نظرياقتصادعلوم11

یمهندسیشناسنیزمنیزمعلوم43یبدنتیآموزش تربیحرکترفتار12

یهواشناس44یدوره اسلامرانیاخیتار13

یآلیمیشیمیش45خیتاریشناسرانیایشناسرانیا14

هیتجزیمیشیمیش46علوم اجتماعیپژوهش15

کیزیفیمیشیمیش47یشناسجامعه16

یمعدنیمیشیمیش48یشناستیجمع17

زریو لکیاپتکیزیف49یشناسمردم18

هادانیمهیو نظريادیذرات بنکیزیف50ثیعلوم قران و حد19

پلاسماکیزیفکیزیف51قرآنی  اعجازعلوم20

ماده چگالکیزیفکیزیف52یو حقوق عمومیاسیسیاجتماعالبلاغهنهج21

ياهستهکیزیفکیزیف53یحقوق اسلامیو مبانفقه22

سیژئومغناطکیزیژئوف54کلامیشناسعهیش23

کیژنت55یآموزشقاتیتحق24

اجتماعی و اقتصاديآمار56یدرسيزیربرنامه25

علم داده هاآمار57یسنجعلم26

آنالیز عددييکاربردیاضیر58یسیزبان انگلآموزش27

ریاضی مالیيکاربردیاضیر59یسیانگلاتیو ادبزبان28

زیو کاربردها  آنالاتیاضیر60المللنیبروابط29

و کاربردها  جبراتیاضیر61یاسیسعلوم30

)يو کاربردها  هندسه (توپولوژاتیاضیر62يامنطقهمطالعات31



رشته تحصیلیردیفرشته تحصیلیردیف

سنگکیمعدن  مکانیمهندس91یمحاسبات علموتریعلوم کامپ63

64
يهانیقدرت و ماشکیبرق  الکترونیمهندس

یکیالکتر
92

کیمواد  سرامیمهندس

یو انتخاب مواد مهندسییمواد  شناسایمهندس93تالیجیدکیالکترونيهاستمیبرق  سیمهندس65

يوتریکامپيهاشبکهوتریکامپیمهندس94قدرتيهاستمیبرق  سیمهندس66

افزارنرموتریکامپیمهندس95ستمیبرق  مخابرات سیمهندس67

کزیو رباتیهوش مصنوعوتریکامپیمهندس96و موجدانیبرق  مخابرات میمهندس68

پوشاكینساجیمهندس97برق  کنترلیمهندس69

و رنگینساجیمیشینساجیمهندس98نفت  اکتشافیمهندس70

يفناورینساجیمهندس99فراورشمریپلیمهندس71

حفاظت آب و خاكزیآبخیو مهندسعلوم100يجداسازيندهایفرآیمیشیمهندس72

زیآبخيهاحوزهتیریمدزیآبخیو مهندسعلوم101هاستمیسيسازنهیبهعیصنایمهندس73

یو صنعتییدارواهانیمرتع  گیو مهندسعلوم102یمهندستیریمدعیصنایمهندس74

جنگلیستیجنگل  علوم زیو مهندسعلوم103مدیریت پروژهعیصنایمهندس75

76
سیستم هاي کلانعیصنایمهندس

104
،یمیخاك  شيفناورستیو زيزیحاصلختیریمد

اهیگهیخاك و تغذيزیحاصلخ

و حفاظت خاكکیزیمنابع خاك  فتیریمد105يعمران  راه و ترابریمهندس77

ستیزطیمحیآلودگستیزطیمحیو مهندسعلوم106عمران  زلزلهیمهندس78

79
يهاآب و سازهیعمران  مهندسیمهندس

یکیدرولیه
107

و حفاظت تنوع تیریمدستیزطیمحیو مهندسعلوم

یستیز

نیسرزمشیو آمایابیارزستیزطیمحیو مهندسعلوم108عمران  سازهیمهندس80

ابانیو کنترل بتیریمد109کیعمران  ژئوتکنیمهندس81

يکشاورزيوتکنولوژیب110منابع آبتیریو مدیعمران  مهندسیمهندس82

يشهريزیربرنامه111يانرژلیتبدکیمکانیمهندس83

يشهریطراح112ساخت و تولیدکیمکانیمهندس84

يمعماریمهندس113يکاربردیطراحکیمکانیمهندس85

یخیتاريهاو بافتهیابنيایو احمرمت114زاتیتجهشیو پاينگهدارکیمکانیمهندس86

ینقاش115یمعدن  استخراج  مواد معدنیمهندس87

هنرپژوهش116معدن  اکتشاف مواد معدنییمهندس88

يو انرژيمعمار117معدن  ژئومکانیک نفتیمهندس89

يمنطقه ايزیربرنامه118یمواد معدنيمعدن  فرآوریمهندس90

ــتر میداوطلبان ــب اطلاعات بیش ــانتوانند با براي کس ــتعدادهاي درخش ــگاه یزد مرکز اس ــمارهبا دانش تماس ) اداريدر وقت(035-31234486ش

ــه آدرس  ـــال ایــمــیــل ب ــا ارســ ــا ب ــل و ی ــه آدرس ایــنترنتی ارتــبــاط بــرقــرار talented-std@offices.yazd.ac.irحــاصـــ ــا ب و ی

http://talent.yazd.ac.ir  .مراجعه نمایند

استعدادهاي درخشان دانشگاه یزدمرکز 



(فرم شماره یک)

هاي کشوردانشجویان سایر دانشگاه فرم درخواست پذیرش بدون آزمون

در دانشگاه یزد 1401-1402ارشد سال تحصیلیدر مقطع کارشناسی

]شودتوسط متقاضی تکمیل [اطلاعات فردي-1

شماره شناسنامه:                                نام پدر:                                       نام و نام خانوادگی:                                      

محل صدورشناسنامه:         زن         cمرد       c  جنسیت :                   شماره سریال شناسنامه:                                

کد ملی:                                           محل تولد :                                     13........./......./.......      تاریخ تولد:

ثابت (با کد شهرستان):شماره تلفن همراه :                                                           شماره تلف 

آدرس دقیق محل سکونت :

]شودتکمیل  کارشناس آموزش دانشکدهتوسط [تحصیلیاطلاعات -2

رشته / گرایش مقطع کارشناسی:     دانشکده :                                                                                        دانشگاه محل تحصیل:

                                         شبانه cروزانه       cدوره :          (براي شش ترمه ها)       98مهر  c           97بهمن  c          97مهر  c           96بهمن cورودي :    

:ششمتا پایان نیمسال  کل متقاضی:                                          معدل ششمواحد گذرانده تا پایان نیمسال کل تعداد 

:رتبه متقاضی در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودي در پایان نیمسال ششم:                                   تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودي 

: مهر و امضاء معاون آموزشی / مدیرکل آموزش دانشگاه                                                   

]شودتکمیل  متقاضیتوسط [/ گرایش هاي درخواستیرشته -3

ارشد:رشته / گرایش مورد تقاضا مرتبط با رشته تحصیلی کارشناسی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی

                                            :اولویت دوم                                                            اولویت اول:                    

مسئولیت کامل هرگونه اشتباه یا  صحت مطالب فوق و مدارك ارائه شده را تعهد نموده و................................................... اینجانب 

وزارت علوم، تحقیقات و  24/06/1400مورخ  45358آئین نامه شماره  «شوم براساسمتعهد می و گیرمخطا را بر عهده می

و چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، پذیرش و تحصیل مشخص  باشمارشد را دارا حداقل شرایط ورود به دوره کارشناسی » فناوري

حصیل من جلوگیري بعمل آورده و طبق مقررات با اینجانب رفتار نماید.تواند از ادامه تام دانشگاه مید که واجد شرایط فوق نبودهشو

متقاضی: امضاء                                                                                                                                               

تاریخ:                                                                                                                                            

محل 
الصاق 

عكس



فرم گواهی ممتازي

مرکز استعدادهاي درخشان دانشگاه یزدبه :

...........اداره کل آموزش دانشگاه ......................از :

شود :بدینوسیله گواهی می

ــنامه ................ ــناس ــماره ش ............... خانم / آقاي ........................................... فرزند .......................... به ش

ــیلی ............ در دوره ....و کد ملی ...... ــال تحص ــال اول / دوم س ــجوي ورودي نیمس ................................. دانش

...............................روزانه / شــبانه مقطع کارشــناســی پیوســته در رشــته / گرایش ...........................................

که حداقل (1ششمتا پایان ترم ،واحد درسی...........واحداز............باشــد. نامبرده با گذراندن ..این دانشــگاه می

ورودي خود رشته و همدر بین .......... نفر از دانشجویان هم)2درســی رشته نامبرده استســه چهارم کل واحد

برتر دانشــجویان هم رشــته و ده درصــدپانز......... را احراز نموده  و جزو ............ رتبه .....با کســب میانگین .....

التحصیل شده است / خواهد شد.. فارغ...../....../....باشد و تا تاریخ ....هم ورودي این دانشگاه می

.استبه دانشگاه یزد صادر گردیده و فاقد هرگونه اعتبار و ارزش دیگري از جمله ترجمه هی جهت ارائهاین گوا

مهر و امضاء معاون آموزشی / مدیرکل آموزش دانشگاه

واحدهاي گذرانده در تابستان منتهی به نیمسال ششم نیز می تواند لحاظ گردد. ١
می باشد.سه چهارم کل واحدهاي درسی منهاي چهار، این حد نصاب کرونا حذف واحد داشته انديماریاز بیمشکلات ناشلیکه به دلیانیدانشجوبراي ٢

شماره :

تاریخ :


