
 )1399-1400فراخوان پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون (سال تحصیلی    
  

نامه  نییآ"مندرج در ط ـکه حائز شرای یـــاي دولتــه دانشگاه در ول به تحصیلـه و یا مشغـآموخت دانش رانــخواهبه اطالع کلیه 
و اصالحیه شماره  5/5/1393مورخ   77948/21شماره به  "باالتر یلیحصت يورود به دوره ها يبرا یعلم دگانیبه برگز التیارائه تسه
سال میدر ندر نظر دارد  (س)دانشگاه حضرت معصومه ،رساند میباشند  می، يو فناور قاتیعلوم، تحق ارتوز 16/12/1396مورخ  299574/2

و علوم  مدیریت هاي رشتهدر  النیفارغ التحص انیبدون آزمون، از م ،دــــارش یــکارشناسمقطع در  1399-1400 یلیال تحصـاول س
ژیک،  بازرگانی بین المللی، تجارت الکترونیک، مدیریت استرات، بازاریابی گرایششش در  مدیریت بازرگانی رشتهدو در  ،حدیث

 .ردیذپ یفراخوان دانشجو م نیبه شرح مندرج در ا البالغه نهجگرایش  حدیثعلوم و رشته  کارآفرینی و بازرگانی داخلی
 

  پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد: طیشرا
 نامه استفاده نمایند: توانند از تسهیالت این آئین دانشجویان ممتاز که داراي یکی از شرایط زیر باشند می

 با رعایت شرایط زیر:دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته  .١

به لحاظ میانگین کل،  ارم  واحدهاي درسیسه چه حداقل پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی با گذراندن 1.1
 ورودي خود باشند. رشته و هم درصد برتر در بین دانشجویان هم 15جزء 

 )31/6/1399(اتمام دوره کارشناسی تا تاریخ .آموخته شوند حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش 1.2

 باشد. پذیر می کانآموختگی و صرفاً براي یکبار ام پذیرش براي سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش 1.3

تواند  یدانشگاه مفارغ التحصیل شوند  دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی .2
 کند. رشیپذ تیظرف را خارج ازگروه  نیا

هاي  ده یا رشتهدانشجویی براي ورود به همان رشته برگزی –هاي اول تا پانزدهم نهایی المپیادهاي علمی  برگزیدگان رتبه .3
 مرتبط، با معرفی دبیرخانه المپیاد.

  :مدارك مورد نیاز
 ( قابل دانلود از اینجا ) بررسی درخواست پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتازفرم تکمیل شده  .1
 تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی .2
 )1( الصاق به فرم شماره  3× 4قطعه عکس کی .3
 به همراه معدل کل ششمتا پایان نیمسال ریزنمرات  .4
 هاي پژوهشی رزومه علمی به عالوه مدارك و مستندات مربوط به فعالیت .5
ریال براي  000.1 .000  و ) (سدانشگاه حضرت معصومهریال براي دانشجویان  850.000 اصل رسید بانکی به مبلغ .6

به نام دانشگاه  ملی ایران شعبه میدان میثم قم نزد بانک   0111286793002حساب به شماره  هاي دیگر دانشگاهدانشجویان 
 بانک دریافت وجوه درآمد متفرقه. -(س)حضرت معصومه

 
 
 
  



  :ارسالنحوه 
روبروي ، غدیرقم، بلوار  به نشانی پست پیشتازبا  1399اردیبهشت  پایان تا حداکثررا درخواستی مدارك باید  حائز شرایط متقاضیان

  ارسال نمایند. 37195-1179 صندوق پستی (س)حضرت معصومه ، دانشگاه(ره)ورزشگاه یادگار امام
  
  

  تذکرات مهم:
و آموختگی ایشان نگذشته  نامه، مدارك متقاضیانی قابل بررسی خواهد بود که بیش از یکسال از دانش براساس آئین .1

 تاکنون براي ورود به دوره کارشناسی ارشد از تسهیالت مربوطه استفاده نکرده باشند.
و یا  تیسا نیهم قیمتعاقبا از طر نهایی جی. نتاندینما يخوددار يشود که از مراجعه حضور یدرخواست م ین گراماز داوطلبا .2

  .اعالم خواهد شد تماس تلفنی
بدون مهر و امضاء باشند،  یارسال يها فرم ایناقص و  یکه مدارك متقاض ییها پرونده ینسبت به بررس يگونه تعهد چیدانشگاه ه .3

 .ندارد
مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و  ،در مقطع کارشناسی ارشد ،دون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسیپذیرش ب .4

بدیهی است  پذیرد. انجام می و درصورت نیاز مصاحبه نها و سوابق داوطلبا دهی به فعالیتمقررات دانشگاه پس از ارزیابی و امتیاز
 د کرد.هایجاد نخواارسال مدارك هیچگونه حقی براي داوطلب 

نهایی، به سازمان سنجش آموزش شدگان  شدگان به همراه مدارك مربوطه براي تطبیق شرایط و اعالم پذیرفته اسامی پذیرفته  .5
 کشور اعالم خواهد شد.

 ود.رایگان خواهند ب شنام از تحصیل منصرف شوند ملزم به پرداخت هزینه آموز متقاضیان پذیرفته شده درصورتیکه پس از ثبت .6
خارج از  يها دانشگاه که مدرك خود را از انییخارج از کشور و دانشجو يانتقالی از دانشگاه ها رانییا رانی،یغیرا انیدانشجو رشیپذ .7

  نیست. ریفراخوان امکان پذ نیاخذ نموده اند، در ا رانیا
  .وجه مسترد نخواهد شد چینام به ه ثبت نهیو هز یمدارك ارسال .8
لذا ارسال  را بررسی خواهد نمود،نور  دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی، پیامدولتی و  نیز هاي  دانشگاهتمامی ویان درخواست دانشجدانشگاه  .9

 از این دانشگاهها بالمانع می باشد.فرم درخواست و واریز وجه 
 شوند. باشد و دانشجویان در خوابگاه خودگردان اسکان داده می دانشگاه فاقد خوابگاه ملکی می  .10
 025-33209029    توانند در وقت اداري روزهاي شنبــه تا چهارشنبــه با شماره تلفن ر میتبراي کسب اطالعات بیشمتقاضیان  .11

 تماس حاصل نمایند.
  
  
  


