بسمه تعالي

اطالعیــه
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه یزد در مقطع
کارشناسيارشد از متقاضیان سایر دانشگاههای کشور
معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي
مرکز استعدادهای درخشان

(نیمسال اول سال تحصیلي )89-89

دانشگاه یزد در نظر دارد با استناد به آئین نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دورههای تحصیلی بااتتر

«آئين نامه شماره  12/44977مورخ  2191/50/50وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري» و ابالغيه شمماره
 1/275511مورخ  2190/54/57برای نیمسال اول سال تحصیلی 89-89اقدام به پذیرش دانشجو (بادون آمماون) در
مقطع کارشناسی ارشد ام بین دانشجویان ممتام مقطع کارشناسی پیوسته سایر دانشگاهها نماید.

الف – شرایط عمومی :
 -1اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی ام ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 -2متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی ایران.
 -3نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصالح.

ب – شرایط اختصاصی :
دانشجویان ممتام مقطع کارشناسی (ورودی نیمساال دوم  82و نیمساال اول و دوم  )83کاه ااائز یکای ام شارایط میار هساتند
میتوانند برای استفاده ام مزایای این آئیننامه درخواست خود را به دانشگاه یزد ارائه نمایند.
ب )1-برگزیدگان رتبههای اول تا پانزدهم مراله نهایی المپیادهای علمی -دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشتههای مارتبط
با ارائه معرفینامه ام دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویی کشور.
ب )2-دانشجویان ممتام دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي (با گذراندن حداقل سمه هامارم
واحدهاي درسي) به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر در بین دانشجویان همرشته و همورودی خود باشند و اداکثر در مادت
هفت (ورودیهای نیمسال دوم) یا هشت نیمسال دانا آموختاه شاوند (اتممام تحصميالت رارشناسمي از  91/54/52تما تمار
.)94/51/12
تبصره :2دانشجویان مندرج در بند ب که در مدت  6نیمسال دان

آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایساه باا دانشاجویان

هم رشته و هم ورودی خود جزو ده درصد برتر باشند به صورت ماماد بار ررفیات پاذیرش بادون آمماون در دوره کارشناسای ارشاد
پذیرفته خواهندشد (اتمام تحصيالت رارشناسي تا تار

.)94/51/12

تبصره :2پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس ام دان آموختگی و صرفاً برای یک بار امکانپذیر است.
* تذکر :دانشجویان ممتام رشته نقاشی که سرفصل دروس آنها طبق مصوبات شاورای عاالی برناماه ریازی ومارت علاوم تحقیقاات و
فناوری در دورههای کارشناسی پیوسته برای  8نیمسال تدوین وتصویب شده است نیز مایتوانناد در صاورت فرا ات ام تحصایل در
مدت  8نیمسال ام تسهیالت مربوط بهرهمند شوند .ضمنا این دانشجویان باید اداقل تعداد سه هاارم واحدهاي درسي را در مدت
 6نیمسال تحصیلی گذرانده باشند(اتمام تحصيالت رارشناسي از  91/54/52تا تار

.)94/51/12

ج -مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
 -1تصویر تکمیل شده فرم شماره (1نوع فایل )jpg :
 -2تصویر تکمیل شده فرم گواهی ممتامی(نوع فایل )jpg :
 -3تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (نوع فایل )jpg :
 -4تصویر ریز نمرات اخذ شده تا پایان ترم ششم (نوع فایل )jpg :
 -5تصویر معرفینامه برای متقاضیان بند ب –1-ارائه اصل معرفینامه در هنگام ثبتنام ضروری است( .نوع فایل )jpg :
 -6تصویر سایر مدارك (رمومه علمی همراه با تصویر مدارك و مستندات مربوط به فعالیتهای پژوهشی)( نوع فایل )jpg :
 -9واریز اق ثبتنام به شرح میر.
کلیه متقاضيان پذ رش بدون آزمون سا ر دانشگاهها مجام به انتخاب اداکثر  2رشته گرای

میباشند که تمم است مباال ذیال را

ام طریق سامانه پرداخت الکترونیکی واریز نمایند.
الف) براي انتخاب گرا ش اول مبلغ ( 005/555پانصد و پنجاه هزار ر ال)
ب) براي انتخاب گرا ش دوم مبلغ ( 155/555سيصد هزار ر ال)
توجه : 2متقاضيان انتخاب دو رشته گمرا ش ،هنگمام پردا مل الوترونيومي حتمما با مد مجممو مبمالغ بنمدهاي المف و ب
(705/555ر ال) را به صورت دستي در قسمل "مبلغ پرداختی" وارد و سپس جال پردا ل ،آ ون "بانک تجارت" را انتخاب
نما يد .در غیر این صورت فقط گرایش اول مورد بررسي قرار خواهد گرفت .لذا آن دسته از متقاضیان که فقط مبلغ 550000ریال را پرداختت
نمتتوده انتتد و تبتتت نتتار ختتود را تکمیتتد نمتتوده انتتد جزر استتت بتتا مراخعتته بتته ستتامانه پرداختتت الکترونیتتد دانشتتگاه یتتزد بتته آدر

:

 https://epayment.yazd.ac.irو تکمیتتد متتوارد خواستتته شتتده و مش صتتات ختتود مشتتابه تصتتویر زیتتد نستتبت بتته واریتتز مبلتتغ دور
(000000ریال) اقدار نمایند و رسید واریزی را اسکن نموده و در هنگار تبتنار بارگذاری نمایند.

د -اطالعات ثبتنام:
 .2آ ر ن مالل ثبل نام غيرحضوري (الوترونيوي) براي متقاضيان  91/21/11از طر ق سامانه گلستان اسل.
 .1متقاضيان براي ثبلنام غيرحضموري (الوترونيومي) ،ممي تواننمد بما مراج مه بمه سمامانه آموزشمي دانشمگاه بمه آدر
 Internet Explorer( http://golestan.yazd.ac.irنسخه  4به باال) با مطال ه راهنماي مربوطه ،ثبل نام ود را به انجام برسانند.
 .1زمان تقر بي اعالم نتا ج از طر ق وبگاه دانشگاه به آدر

 http://www.yazd.ac.irرداد ماه سال  2194واهدبود.

هـ  -توضیحات مهم:
.1

.2

.3
.4
.5

پذیرش بدون آممون ام دانشجویان و دان آموختگان دانشگاههای یردولتی یرانتفاعی آماد پیام ناور نیماه اواوری جاامع علمای
کاربردی مجامی دانشگاه فرهنگیان پردیسهای دانشگاهی و دورههای بینالملل و همچناین دارنادگان مادرك تحصایلی کارشناسای
ناپیوسته صورت نمیگیرد.
پذیرش بدون آممون دانشجویان ممتام کارشناسی در مقطع کارشناسیارشد مطابق ضوابط ومارت علوم تحقیقات و فنااوری و مقاررات
دانشگاه پس ام ارمیابی و امتیامدهی به فعالیتها و سوابق داوطلبین انجام میپذیرد .بدیهی است تشکیل پرونده و دعاوت باه مصااابه
هیچگونه اقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد.
اسامی پذیرفته شدگان همراه با مدارك و مستندات مربوطه برای تطبیق شرایط و اعالم پذیرفته شادگان نهاائی باه سااممان سانج
آمومش کشور اعالم خواهدشد.
ثبت نام قطعی پس ام پذیرش علمی و تائید ساممان سنج منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزی گزین دانشجو مستقر در سااممان
سنج آمومش کشور است بنابراین دانشگاه یزد ام صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تائیدیه معذور است.
دانشجویان ممتام در رشتههایی که سرفصل دروس آنها طبق شورای عالی برنامهریزی ومارت در دورههای کارشناسای پیوساته بارای 8
نیمسال تدوین و تصویب شده است میتوانند ام تسهیالت مربوط بهرهمند شوند (اتمام تحصيالت رارشناسي از  91/54/52تا تار
.)94/51/12

.6

اولویت ادامه تحصیل افراد مشمول این آئیننامه در همان رشته تحصیلی است .همچنین متقاضیان میتوانناد در یکای ام گارای هاای
متناسب درخواست دهند( .تشخیص این تناسب با گروه مربوط خواهد بود).

.9

پذیرش دانشجویان ممتام مشمول این آیینناماه در دوره هاای تحصایلی بااتتر بصاورت رایگاان و بادون دریافات شاهریه اسات .لاذا
دانشجویانی که ام طریق این تسهیالت در این دانشگاه پذیرفته شوند در صورتی که اقدام به ثبت نام نموده وشروع به تحصایل نمایناد
در صورت انصراف ملزم به پرداخت هزینه آمومش رایگان در نیمسالهای ثبتنام شده خواهند بود.

.9

توجه داشته باشید که وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد؛ لذا به داوطلبان توصیه میشود با دقات تمم مفااد اطالعیاه را

مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط نسبت به ثبتنام در فراخوان اقدام نمایند.
 .8انتقال میهمان تغییررشته و تغییرگرای برای دانشجویانی که ام طریق آئین نامه استعدادهای درخشان پذیرش بدون آممون شدهاناد
ممنوع است.
 .11پذیرش دانشجو بر اساس بررسی مدارك و سوابق داوطلبین صورت میگیرد و در صورت صالادید افراد ااائز شارائط بارای مصااابه
علمی به دانشکدههای مربوطه معرفی میگردند (رمومه علمی به همراه مدارك و مستندات مربوط به فعالیاتهاای پژوهشای در هنگاام
ثبتنام در سامانه آمومشی بارگزاری شود).
 .11داوطلبان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند با مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد با شماره ( 135-31233619در وقات اداری)
تمااااس ااصااال و یاااا باااا ارساااال ایمیااال باااه آدرس  talented-std@offices.yazd.ac.irو یاااا باااه آدرس اینترنتااای
 http://talent.yazd.ac.irمراجعه نمایند.

رشته هاي تحصيلي رارشناسي ارشد دانشگاه زد در سال تحصيلي94-97
(براي پذ رش دانشجوي بدون آزمون ساميه است دادهاي در شان از سا ر دانشگاهاا)

رشته تحصيلي

رد ف

رشته تحصيلي

رد ف

1

رفتار حررتي آموزش تربيل بدني

23

فيز ک اپتيک و ليزر

2

روانشناسي عمومي

24

ژنتيک

3

زبان و ادبيات فارسي ادبيات پا داري

25

ماندسي م دن موانيک سنگ

4

زبان و ادبيات عربي

26

ماندسي م دن ارتشاف م دن

5

زبان و ادبيات انگليسي

29

ماندسي مواد شناسا ي و انتخاب مواد ماندسي

6

جم يلشناسي

29

ماندسي برق مخابرات سيستم

9

علمسنجي

28

ماندسي برق رنترل

9

ا رانشناسي ا رانشناسي تار

31

ماندسي برق مخابرات ميدان و موج

8

جغرافيا و برنامهر زيشاري آما ش شاري

31

ماندسي عمران سازه

11

ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي و آما ش محيط

32

ماندسي موانيک سا ل توليد

11

روابط بينالملل

33

ماندسي موانيک طراحي راربردي

12

علومسياسي

34

ماندسي موانيک تبد ل انرژي

13

شيمي شيمي آلي

35

ماندسي شيمي فرآ ندهاي جداسازي

14

شيمي شيمي م دني

36

ماندسي صنا ع باينهسازي سيستمها

15

شيمي شيمي فيز ک

39

ماندسي صنا ع مد ر ل ماندسي

16

آمار آمار ر اضي

39

ماندسي رامپيوتر هوش مصنوعي و رباتيوز

19

ر اضي محض جبر

38

ماندسي رامپيوتر نرمافزار

19

ر اضي محض آناليز

41

ماندسي نساجي فناوري

18

فيز ک فيز ک ماده هگال

41

ماندسي نساجي الياف

21

فيز ک فيز ک هستهاي

42

علوم و ماندسي جنگل مد ر ل جنگل

21

فيز ک ذرات بنيادي و نظر ه ميدانها

43

مد ر ل و رنترل بيابان

22

فيز ک فيز ک پالسما

44

ماندسي م ماري

(فرم شماره یک)

فرم درخواست پذیرش بدون آزمون دانشجویان سایر دانشگاههای كشور
در مقطع كارشناسیارشد سال تحصیلی 89-89در دانشگاه یزد
 -2اطالعات فردي]توسط متقاضی تکمیل شود[
نام و نام انوادگي:

نام پدر:

شماره سر ال شناسنامه:

جنسيل   :مرد

تار

21......./......../........

تولد:

شماره تلفن همراه :
آدر

شماره شناسنامه:
 زن

محل صدورشناسنامه:
رد ملي:

محل تولد :
شماره تلف ثابل (با رد شارستان):

دقيق محل سوونل :

 -1اطالعات تحصيلي]توسط کارشناس آمومش دانشکده تکمیل شود[
دانشگاه محل تحصيل:
ورودي   :بامن91

دانشوده :
 مار 91

رشته  /گرا ش مقطع رارشناسي:
دوره   :روزانه

 بامن 91

ت داد رل واحد گذرانده تا پا ان نيمسال ششم:
ت داد دانشجو ان هم رشته و هم ورودي :

 شبانه

م دل رل متقاضي تا پا ان نيمسال ششم:
رتبه متقاضي در بين دانشجو ان هم رشته و هم ورودي در پا ان نيمسال ششم:

مار و امضاء م اون آموزشي  /مد ررل آموزش دانشگاه :

 -1رشته  /گرا ش هاي در واستي]توسط متقاضی تکمیل شود[

رشته  /گرا ش مورد تقاضا مرتبط با رشته تحصيلي رارشناسي جال ادامه تحصيل در مقطع رارشناسيارشد:
اولو ل دوم:

اولو ل اول:

ا نجانب  ...................................................صحل مطالب فوق و مدارك ارائه شده را ت اد نموده و مسئوليل رامل هرگونه اشتباه ا
طا را بر عاده ميگيرم و مت اد ميشوم براسا «آئين نامه شماره  12/44977مورخ  2191/50/50وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري

ابالغيه شماره  1/275511مورخ  » 2190/54/57حداقل شرا ط ورود به دوره رارشناسيارشد را دارا باشم و هنانچه در

هر مرحله از ثبل نام ،پذ رش و تحصيل مشخص شود ره واجد شرا ط فوق نبودهام دانشگاه ميتواند از ادامه تحصيل من
جلوگيري ب مل آورده و طبق مقررات با ا نجانب رفتار نما د.
امضاء متقاضي:
تار :

شماره :
تاریخ :

فرم گواهی ممتازی

به  :مررز است دادهاي در شان دانشگاه زد
از  :اداره رل آموزش دانشگاه .................................
بد نوسيله گواهي ميشود :
انم  /آقاي  ...........................................فرزند  ..........................به شماره شناسنامه ...............................
و رد ملي  ...........................................دانشجوي ورودي نيمسال اول  /دوم سال تحصيلي  ............در دوره
روزانه  /شبانه مقطع رارشناسي پيوسته در رشته  /گرا ش ..........................................................................
ا ن دانشگاه ميباشد .نامبرده با گذراندن  ..............واحد درسي (ره حداقل سه هامارم رمل واحمدهاي
درسي رشته نامبرده اسل) در بين  ..........نفر از دانشجو ان همرشته و همورودي مود تما پا مان تمرم
ششم با رسب ميانگين  ...................رتبه  ................را احراز نموده و جزو ده درصد برتر دانشجو ان همم
رشته و هم ورودي ا ن دانشگاه ميباشد و تا تار

 219..../...../......فارغالتحصيل شده اسمل  /واهمد

شد.
ا ن گوا هي جال ارائه به دانشگاه زد صادر گرد ده و فاقد هرگونه اعتبار و ارزش د گمري از جملمه
ترجمه اسل.

مار و امضاء م اون آموزشي  /مد ررل آموزش دانشگاه

