بسمه تعالی

اطالعیـه
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسیارشد
معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی
مرکز استعدادهای درخشان

از دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزد
(نيمسال اول سال تحصيلی )89-89

دانشگاه یزد در نظر دارد با استناد به آئین نامه ارائه تسهییت بهه بریزیهنیال ی بها بهراد بربد بهه دبرهههاد
تحصی ا باالترطبق «آئین نامه شباره  12/44977مهرر  2393/50/50بزار ی هر ،تحيیيها ب انهابرد» ب
ابتغیه شباره  12/97747مرر  2397/50/17بهراد نیبسهاا ابا سهاا تحصهی ا 94-97اقهنا ،بهه یهشیر
دانشجر (بنبل آزمرل) در ميطع کارشناسا ارشن از بین دانشجریال مبتاز دانشگاه یزد نباین.

الف – شرایط عمومی :
 -2ایتياد به دین مبین است ،یا یکا از ادیال شناخته شنه در قانرل اساسا جبیررد استما ایرال.
 -1متعین به قانرل اساسا ب نظا ،جبیررد استما ایرال.
 -3نناشتن مبنرییت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصتح.

ب – شرایط اختصاصی :
دانشجریال مبتاز ميطع کارشناسا (بربدد نیبساا دب 91 ،ب نیبساا ابا ب دب )93 ،که حائز یکا از شهرایط زیهر هسهتنن
ماتراننن براد استفاده از مزایاد این آئین نامه درخراست خرد را به مرکز استعنادهاد درخشال دانشگاه ارائه نباینن.
الف) بریزینیال رتبههاد ابا تا یانزدهم مرح ه نیایا البپیادهاد ی با -دانشجریا براد بربد بهه هبهال رشهته یها رشهتهههاد
متناسب (تشخیص این تناسب با یربه آمرزشا مربرط خراهن برد) با ارائه معراانامه از دبیرخانه البپیاد.
ب) دانشجریال مبتاز ميطع کارشناسا ییرسته که پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي (با گذراندن حداقل سه چهارم
واحدهای درسي) به لحاظ ميانگين کل جزو ده درصد برتر در بين دانشجویان همرشتهه و هتمورودی ختود باشت د ب
حناکثر در من هشت نیبساا دانشآمرخته شرنن (اتمام تحصيالت کارش اسي از  96/10/10تا تاریخ .)90/16/10

تبصره :0دانشجریال مننرج در بنن ب که در مهن  7نیبسهاا دانهش آمرختهه شهرنن ب بهه لحهاا میهانگین کهل در ميایسهه بها
دانشجریال هم رشته ب هم بربدد خرد جزب ده درصن برتر باشهنن بهه صهرر مهازاد بهر رایهت یهشیر
کارشناساارشن یشیراته خراهنن شن (اتمام تحصيالت کارش اسي تا تاریخ .)90/16/10
تبصره :2یشیر

بهنبل آزمهرل در دبره

براد ساا تحصی ا بتااص ه یس از دانشآمرختگا ب صرااً براد یک بار امکالیشیر است.

* تذکر :دانشجریال مبتاز رشته نياشا که سراصل دربس آنیا طبق مصربا شرراد یالا برنامهریزد بزار ی هر ،تحيیيها ب
انابرد در دبرههاد کارشناسا ییرسته براد  9نیبساا تنبین ب تصریب شنه است نیز ماتراننن در صرر اراغهت از تحصهیل در
من  9نیبساا از تسییت مربرطه بیرهمنن شرنن .ضبناً این دانشجریال باین حناقل سه چیار ،باحنهاد درسا را در من شهش

نیبساا تحصی ا یشراننه باشنن (اتمام تحصيالت کارش اسي از  96/10/10تا تاریخ .)90/16/10

ج -اطالعات ثبتنام:
 .2آخرین می ت ثبت نا ،غیرحضررد (الکتربنیکا) براد متياضیال  97/21/19از طریق سامانه ی ستال است.
 .1متياضههیال بههراد ثبههتنهها ،غیرحضههررد (الکتربنیکهها) مههاتراننههن بهها مراجعههه بههه سههامانه آمرزشهها دانشههگاه بههه آدرس
 Internet Explorer( http://golestan.yazd.ac.irنسخه  4به باال) با مطالعه راهنبهاد مربرطهه ثبهت نها ،خهرد را بهه انجها،
برساننن.
 .3زمال تيریبا ایت ،نتایج از طریق ببگاه دانشگاه به آدرس  http://www.yazd.ac.irخردادماه  2394خراهنبرد.

د  -توضيحات مهم:
 .2یشیر

بنبل آزمرل دانشجریال مبتاز کارشناسا در ميطع کارشناسا ارشن مطابق ضرابط بزار ی ر ،تحيیيها ب انهابرد

ب ميررا دانشگاه انجا ،مایشیرد.
 .1ابلریت ادامه تحصیل ااراد مشبرا این آئیننامه در هبال رشته تحصی ا خراهنبرد .هبچنین متياضیال ماتراننن در یکها از
یرایشهاد متناسب درخراست دهنن (تشخیص این تناسب با یربه آمرزشا مربرط خراهن برد).
 .3یشیر

دانشجریال مبتاز مشبرا این آییننامه در دبرههاد تحصی ا باالتر بصرر رایگال ب بهنبل دریااهت شهیریه خراههن

برد .لشا دانشجریانا که از طریق این تسییت در این دانشگاه یشیراته شرنن در صررتا که اقنا ،به ثبتنا ،نبهرده ب شهرب
به تحصیل نباینن؛ در صرر انصراف م ز ،به یرداخت هزینه آمرز

رایگال در نیبسااهاد ثبتنا،شنه خراهنن برد.

 .7انتياا مییبال تغییر رشته ب تغییر یرایش براد دانشجریانا که از طریق آئین نامهه اسهتعنادهاد درخشهال یهشیر

بهنبل

آزمرل شنهانن مبنر است.
 .0اساما یشیراته شنیال هبراه با منارك ب مستننا مربرط براد تطبیق شرایط ب ایت ،یشیراته شهنیال نیهائا بهه سهازمال
سنجش آمرز

کشرر ایت ،خراهن شن.

 .7ثبت نا ،قطعا یس از یشیر ی با ب تائین سازمال سنجش منرط به تائین دبیرخانه هیأ مرکزد یزینش دانشهجر مسهتير
درسازمال سنجش آمرز کشرر است؛ بنابراین دانشگاه یزد از صنبر هریرنه یراها اشهتغاا بهه تحصهیل بهراد دانشهجریال
یشیراته شنه تا دریاات این تائینیه معشبر است.
 .0دابط بال براد کسب اطتیا بیشتر ماتراننن با مرکز استعنادهاد درخشال دانشگاه یزد با شباره ( 530-32133727در بقت ادارد)
تبههاس حاصهههل ب یهها بههها ارسههاا ایبیهههل بههه آدرس  talented-std@offices.yazd.ac.irب یههها بههه آدرس اینترنتههها
 http://talent.yazd.ac.irمراجعه نباینن.

رشهههای تحصيلي کارش اسي ارشد سال تحصيلي 90-98دانشگاه یزد
(برای پذیرش دانشجوی بدون آزمون و با اسهفاده از سهميه اسهعدادهای درخشان)
رشهه تحصيلي

ردیف

رشهه تحصيلي

ردیف

2

حسابداری

31

علمس جي

1

علوم اقهصادی اقهصاد نظری

33

محيط زیست برنامهریزی محيط زیست

3

علوم اقهصادی اقهصاد شهری

37

ایرانش اسي ایرانش اسي تاریخ

7

علوم اقهصادی اقهصاد محيط زیست

30

تاریخ تاریخ ایران اسالمي

0

مدیریت بازرگاني بازاریابي

37

آب و هواش اسي آب و هواش اسي محيطي

7

مدیریت بازرگاني تجارت الكهرونيكي

34

جغرافيا و برنامهریزیشهری آمایش شهری

4

مدیریت ص عهي تحقيق در عمليات

37

ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و آمایش محيط

7

مدیریت ص عهي توليد و عمليات

39

روابط بينالملل

مدیریت کسب و کار رفهار سازماني و م ابع

علومسياسي

9

انساني

75

25

مدیریت کسب و کار عمليات و زنجيره تامين

72

مطالعات م طقهای

22

مدیریت مالي

71

شيمي  -شيمي آلي

21

تفسير و علوم قرآن

73

شيمي  -شيمي معدني

23

شيعهش اسي کالم

77

شيمي  -شيمي تجزیه

27

شيعهش اسي جامعهش اسي

70

شيمي  -شيمي فيزیک

20

علوم قرآن

77

آمار  -آمار ریاضي

27

فقه و مباني حقوق اسالمي

74

آمار  -آمار اجهماعي و اقهصادی

24

نهج البالغه اجهماعي سياسي و حقوق عمومي

77

ریاضي کاربردی ریاضي مالي

27

برنامهریزی درسي

79

ریاضي کاربردی آناليز عددی

29

تحقيقات آموزشي

05

ریاضي کاربردی بهي هسازی

رفهار حرکهي آموزش تربيت بدني

ریاضي کاربردی معادالت دیفرانسيل و سيسهمهای
02

دی اميكي

12

روانش اسي تربيهي

01

ریاضي محض جبر

11

روانش اسي عمومي

03

ریاضي محض آناليز

13

زبان و ادبيات فارسي ادبيات پایداری

07

ریاضي محض ه دسه (توپولوژی)

17

زبان و ادبيات فارسي

00

علوم کامپيوتر محاسبات علمي

10

زبان و ادبيات عربي

07

فيزیک فيزیک ماده چگال

17

زبان و ادبيات انگليسي

04

فيزیک فيزیک هسههای

14

آموزش زبان انگليسي

07

فيزیک ذرات ب يادی و نظریه ميدانها

17

پژوهش علوم اجهماعي

09

فيزیک فيزیک پالسما

19

جامعهش اسي

75

فيزیک اپهيک و ليزر

35

جمعيتش اسي

72

هواش اسي

32

مددکاری اجهماعي

71

علوم زمين زمينش اسي مه دسي

15

رشهههای تحصيلي کارش اسي ارشد سال تحصيلي  90-98دانشگاه یزد
(برای پذیرش دانشجوی بدون آزمون و با اسهفاده از سهميه اسهعدادهای درخشان)
رشهه تحصيلي

ردیف

رشهه تحصيلي

ردیف

73

ژنهيک

77

مه دسي ص ایع مدیریت مه دسي

77

مه دسي نفت اکهشاف

74

مه دسي کامپيوتر هوش مص وعي و رباتيكز

70

مه دسي معدن فرآوری مواد معدني

77

مه دسي کامپيوتر شبكههای کامپيوتری

77

مه دسي معدن مكانيک س گ

79

مه دسي کامپيوتر نرمافزار

74

مه دسي معدن اکهشاف معدن

95

مه دسي نساجي ف اوری

77

مه دسي معدن اسهخراج معدن

92

مه دسي نساجي الياف

79

مه دسي مواد ش اسایي و انهخاب مواد مه دسي

91

مه دسي نساجي شيمي نساجي و رنگ

45

مه دسي برق سيسهمهای قدرت

93

بيوتك ولوژی کشاورزی
مدیریت حاصلخيزی و زیستف اوری خاك شيمي،

مه دسي برق الكهرونيک قدرت و ماشينهای
42

الكهریكي

97

حاصلخيزی خاك و تغذیه گياه

41

مه دسي برق مخابرات سيسهم

90

مدیریت م ابع خاك فيزیک و حفاظت خاك

43
47

مه دسي برق ک هرل
مه دسي برق مخابرات ميدان و موج
مه دسي عمران سازه

علوم و مه دسي محيطزیست مدیریت و حفاظت
97

ت وع زیسهي
علوم و مه دسي محيطزیست ارزیابي و آمایش

94

سرزمين
علوم و مه دسي محيطزیست آلودگيهای محيط

97

زیست

47

مه دسي عمران راه و ترابری

99

علوم و مه دسي ج گل مدیریت ج گل

44

مه دسي عمران ژئوتك يک

255

مدیریت و ک هرل بيابان

47

مه دسي عمران آب و سازههای هيدروليكي

252

علوم و مه دسي آبخيزداری مدیریت حوزههای آبخيز

49

مه دسي مكانيک ساخت توليد

251

علوم و مه دسي آبخيزداری حفاظت آب و خاك

75

مه دسي مكانيک طراحي کاربردی

253

علوم و مه دسي مرتع گياهان دارویي و ص عهي

72

مه دسي مكانيک تبدیل انرژی

257

برنامهریزی شهری

71

مه دسي پليمر فراورش

250

طراحي شهری

73

مه دسي شيمي فرآی دهای جداسازی

257

مه دسي معماری

77

مه دسي ص ایع بهي هسازی سيسهمها

254

نقاشي

70

مه دسي ص ایع سيسهمهای کالن

40

