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  بسمه تعالي

  

  ) برگزيدگان علمي(پذيرش دانشجو از طريق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان  فراخوان

  )1شماره اطالعيه (دانشگاه تربيت مدرس 1397 كارشناسي ارشد سال هاي دوره در 

  

  دانشگاه تربيت مدرس به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد مقطع كارشناسي دانشگاه ها و 

آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي " براساسموسسه هاي آموزش عالي كشور 

شوراي هدايت  10/3/1395مورخ  62جلسه  همصوب 2و بند  " 5/5/93مورخ  77948/21 به شماره كارشناسي ارشد

 بدون آزمون استعدادهاي درخشانشيوه نامه پذيرش  و همچنينوزارت علوم، تحقيقات و فناوري استعدادهاي درخشان 

كارشناسي در دوره هاي  عموميو  اختصاصينسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط  مصوب شوراي دانشگاه،

  :به شرح زير اقدام مي كند ارشد

  

  انداوطلب پذيرش براي بررسي درخواست  اختصاصيشرايط   - 1

  :انجام مي شود) گروه الف و گروه ب(پذيرش داوطلبان به دو صورت - 1-1

دانشجويي براي ورود به همان رشته يا رشته هاي  –برگزيدگان رتبه هاي اول تا پنجم المپيادهاي علمي : گروه الف

و با ارائه معرفي نامه از تحقيقات و فناوري ،علومشوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت  مرتبط به تشخيص

  دبيرخانه المپياد

حداقل با  هشتمرتبه اول الي درسي و  هايواحد سه چهارمنيمسال تحصيلي با گذراندن  6داوطلباني كه پس از : ب گروه

  .برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند% 10جزء  ، 15معدل 

 5نيمسال تحصيلي دانش آموخته مي شوند نيز در صورتي كه پس از  6داوطلباني كه طي مدت  درخواست: 1تبصره

برتر % 10جزء  ، 15حداقل معدل با  هشتمرتبه اول الي درسي و  هايواحد سه چهارمبا گذراندن نيمسال تحصيلي 

منوط آنان ليكن بررسي نهايي  ،به صورت مشروط قابل بررسي است دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند

 ينو اخذ مجوز مي باشد و در صورت عدم دريافت مجوز، از فهرست واجد مراجع ذي صالح وزارت علوم به تاييد

  ايجاد  آنانهيچ گونه حقي براي يرش و ثبت نام پذو ارائه درخواست  خواهند شد  شرايط اوليه پذيرش حذف

  .نمي كند

  دانشجويان برتر% 10در صورت پذيرش بايستي در زمان دانش آموختگي نيز جزء  "ب"داوطلبان گروه  :2تبصره

  .هم رشته و هم ورودي خود باشند

به تشخيص ( مراكز استان دولتي معتبراز دانشگاه هاي مدرك كارشناسي پيوسته دوره روزانه ارا بودن د- 1-2

  .با رشته تحصيلي مورد تقاضا به تشخيص و تاييد دانشگاهدوره كارشناسي تحصيلي  و متناسب بودن رشته ) دانشگاه

   ،)شبانه(نوبت دوم هاي دوره دوره روزانه ساير دانشگاه هاي دولتي، دانشجويان و دانش آموختگان  :3تبصره

دانشجويان و دانش  همچنين كليهيادگيري الكترونيكي و پرديس دانشگاهي دانشگاه هاي دولتي و  ،نيمه حضوري

، مراكز تربيت دبير و آموزشكده هاي فني و حرفه اي ،پيام نور ،علمي كاربردي ،آموختگان دانشگاه هاي آزاد اسالمي

  .مجاز به ثبت نام نمي باشندموسسات و دانشگاه هاي غيردولتي و غيرانتفاعي  سايرو   تربيت معلم

شهريور ماه سال  31لغايت ) 1/7/1396( 1396تاريخ فراغت از تحصيل آنها از يك مهر ماه سال داوطلباني كه   - 1-3

  .توانند متقاضي اين نوع پذيرش شوند باشد مي )31/6/1397( آتي

   .دنوباشند يا دانش آموخته شده حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته ش بايد داوطلبان-1-4
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  الف و بهاي شرايط و ضوابط عمومي پذيرش در گروه  - 2

  .عتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانا -1- 2

  .پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايران -2- 2

  .قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مردنداشتن منع  -3- 2

  .نداشتن سوء پيشينه به تشخيص مراجع صاحب صالحيت -4- 2

  .هاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروه -5- 2

  

  نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارك الزم - 3

بخش ( از طريق وبگاه دانشگاه) حداكثر تاپايان بهمن ماه(در بازه زماني كه متعاقبا واجد شرايط الزم اسـت   داوطلبان

اقدام نمـوده و  دانشگاه ) گلستان(جامع دانشگاهي  سامانهاز طريق نسبت به ثبت نام الكترونيكي  ،اعالم مي شود )آموزش

 .نماينـد مـذكور در محـل هـاي مناسـب بارگـذاري       سـامانه در به فرمت مناسب تهيـه و  مدارك مورد نياز به شرح زير را 

 .)حضوري امكان پذير نمي باشدپست يا مراجعه طريق  از تحويل مدارك (

  

ف
ردي

  

  مدرك
نوع 

  فايل
  توضيحات

  الزامي  __  رنگي تمام رخ 3× 4يك قطعه عكس   1

  الزامي  jpg  تصويركارت ملي  2

  تصوير صفحه اول شناسنامه همراه با صفحه داراي شماره سريال   3
jpg 
يا 

Pdf 

  الزامي

  الزامي براي آقايان jpg  تصوير مدرك نظام وظيفه  4

5  
تصوير گواهي مربوط به داوطلبان شاهد و ايثارگر صادره از مراجع 

  jpg  *صاحب صالحيت
الزامي در صورت اظهار داوطلب مبني بر دارا 

  گواهيبودن اين 

  الزامي  jpg  يا فرم خوداظهاري جايگزين ديپلم تصوير مدرك ديپلم داراي معدل كل  6

7  

 كارشناسيمقطع ) يا گواهي تحصيلي(تصوير مدرك تحصيلي 

كه در آن تاريخ فراغت از تحصيل، ميانگين كل نمرات و پيوسته 

  يا فرم تكميل شده الف نوع دوره تحصيلي ذكر شده باشد

jpg  
براي دانش آموختگان يا دانشجويان الزامي 

  نيمسال آخر گروه الف

8  
رتبه و ، گواهي تاييد معدلتصويرفرم تكميل شده ب مربوط به 

  .... تعداد دانشجويان هم رشته و هم ورودي و 
jpg  الزامي براي داوطلبان گروه ب  

9  

در يك به تفكيك نيمسال تحصيلي  تصوير ريز نمرات كارشناسي

مشخصات دانشجو و نوع دوره تحصيلي بر روي  حاوي صفحه

  آن

jpg  الزامي  

  الزامي Pdf  ثبت اطالعات داوطلب فرمتكميل   10
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11  

  :مستندات مشروح زيرتصوير 

گواهي رسمي از سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به رتبه *

نهايي آزمون سراسري كشوري براي ورود به دوره كارشناسي 

   )1000رتبه هاي زير ( پيوسته

كسب مدال در المپيادهاي علمي دانش آموزي با تاييد وزارت *

  آموزش و پرورش

كسب رتبه در المپيادهاي علمي دانشجويي نهايي كشوري با *

  تاييد سازمان سنجش آموزش كشور

  كسب رتبه در انجمن هاي علمي معتبر با تاييد مراجع ذ ي صالح*

اره هاي جوان خوارزمي و رازي رتبه هاي برتر كشوري جشنو*

  با تاييد مراجع ذي صالح) در دوران تحصيل(مرتبط با رشته  

اختراع به ثبت رسيده مورد تاييد سازمان پژوهش هاي  ابداع يا*

  علمي و صنعتي ايران

شوراي پژوهشي دانشگاه  تاييدطرح هاي تحقيقاتي پايان يافته با *

  )تشخيص دانشگاهبه (يا ساير مراجع ذي صالح  محل تحصيل

مقاله چاپ شده مستخرج از پروژه يا طرح تحقيقاتي دانشجو در *

ويژه دانشجويان دانشكده هنر (مجالت علمي معتبر يا اثر هنري چشمگير

  )و معماري

  ترجمه كتاب همراه با شناسنامه آن*

 –ارائه مقاله به صورت پوستر يا سخنراني در گردهمايي هاي علمي *

  تخصصي توسط داوطلب

  

jpg  
  

  

jpg 

 
 

jpg 
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jpg 
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در صورت بارگذاري، صرفا / اختياري

  .و امتيازدهي مي شودبررسي 

  

  :شرايط ايثارگري مورد تاييد دانشگاه شامل موارد زير مي باشد*

  و باالتر  % 25جانبازان  •

  آزادگان  •

 ) و باالتر% 25شهيد، جاويداالثر، آزاده، جانباز (همسر و فرزند  •

   جانبازي و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه% 15جانباز با حداقل  •

حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق  31/6/67لغايت  31/6/59داوطلباني كه از تاريخ  •

ارائه اصل گواهي مربوط از سپاه پاسداران انقالب اسالمي به تاريخ سال جاري،  عليه باطل حضور داشته اند با

قابل دريافت از نواحي نگهداري پرونده سابقه جبهه يا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهميه ايثارگران قابل 

  زيدريافت از اداره كل امور جهادگران وزارت جهاد كشاور

  

  و اعالم نتيجه داوطلبانپذيرش بررسي درخواست نحوه  -4

جامع  سامانهاز طريق  1397 سال ماه خرداد دومنيمه در صورت امكان  داوطلبانبررسي اوليه درخواست  نتيجه

اعالم خواهد شد و داوطلبان مي توانند با استفاده از شناسه كاربري و رمز عبوري كه هنگام ) گلستان(دانشگاه دانشگاهي 

 پايانحداكثر تا نتيجه نهايي بررسي پذيرش نيز . دريافت مي كنند از وضعيت خود مطلع شوندثبت نام از سامانه مذكور 

سامانه جامع  يا www.modares.ac.irبه نشاني ) بخش آموزش(وبگاه دانشگاه از طريق  1397 سال مردادماه
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لذا از داوطلبان درخواست مي شود اكيدا از مراجعه حضوري يا تماس  ؛اعالم خواهد شد) گلستان(دانشگاه دانشگاهي 

دانشگاه مسئوليتي براي اطالع رساني از طرق ديگر ندارد و  شايان ذكر است .تلفني در اين خصوص خودداري نمايند

و از  زش پيگيري نمايندبخش آمو ،داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعالم نتايج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه

   .وضعيت درخواست خود مطلع شوند

  :نكات مهمساير -5

آموزش  پذيرش برگزيدگان علمي در رشته هاي گروه علوم پزشكي صرفا از طريق وزارت بهداشت، درمان و -1- 5

پزشكي انجام مي شود و داوطلبان اين رشته ها مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به سايت وزارت مذكور مراجعه 

  .نمايند

در صورت نياز به برگزاري مصاحبه براي داوطلبان واجد شرايط به تشخيص و تاييد گروه آموزشي مربوط،  -2- 5

  .شد مراتب به داوطلبان ذي ربط اطالع رساني خواهد

  دانشگاه ملزم به تكميل ظرفيتو  موافقت گروه آموزشي و دانشگاه با پذيرش از شرايط اصلي پذيرش است -3- 5

در صورت احراز امتياز مورد نظر توسط داوطلبان به صرفا پيش بيني شده از بين برگزيدگان علمي نمي باشد و  

پذيرش انجام تشكيل دوره از طريق پذيرفته شدگان آزمون متمركز سازمان سنجش آموزش كشور  و تشخيص دانشگاه

   .خواهد شد

تاييد صالحيت عمومي آنان توسط مراجع ذي صالح مربوط و تاييد نهايي  به منوطپذيرش قطعي پذيرفته شدگان - 4- 5

  . مي باشد سازمان سنجش آموزش كشور

يا متعهد به انجام طرح نيروي انساني وزارت بهداشت، درمان و  هاي دولتي دام دستگاهشدگاني كه در استخ پذيرفته - 5- 5

مدارك الزم مبني بر موافقت با تحصيل تمام وقت يا ) شروع به تحصيل(هستند بايد براي ثبت نام آموزش پزشكي 

  .ماموريت تحصيلي را ارائه نمايند

از طريق ادامه تحصيل قبول شدگان بدون پرداخت شهريه تحصيلي است و تغيير رشته يا انتقال افراد پذيرفته شده - 6- 5

  .به ساير دانشگاه ها مجاز نيستاين آيين نامه 

ارائه مراجعه حضوري و خواهد شد ملزم به و اعالم پذيرفته شدگان در مهلت مقرري كه توسط دانشگاه مشخص   -5-7

  .هستندتحصيلي خود به مديريت همكاريهاي آموزشي و آزمون اصل سوابق 

ترتيب اثـر داده نخواهـد شـد و وجـه     و درخواست داوطلباني كه واجد كليه شرايط الزامي نباشند به مدارك ناقص   -5-8

مفـاد اطالعيـه را بـه دقـت مطالعـه و در       ،؛ لذا توصيه مي شود داوطلبان قبل از ثبت نـام قابل استرداد نيست نيز پرداختي

  .ثبت نام نمايند ،صورت اطمينان از احراز كليه شرايط الزامي

صـرفا  در صـورت ضـرورت   . شرايط پذيرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح كافي برخوردار اسـت  -5-9

شـنبه الـي   (در روزهـاي اداري و غيـر از تعطـيالت رسـمي      ،در ايام ثبت نـام  82883219و  82884153هاي شماره تلفن 

   .داوطلبان خواهد بود سواالت خاص پاسخگوي 12الي  10از ساعات ) چهارشنبه

واجـد شـرايط الزامـي    چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كـه داوطلـب    -5-10

تي بين مدارك و مستندات ارائه شده داوطلب با اصل مدارك صادره از مراجع نبوده يا مغاير اطالعيهپذيرش از طريق اين 

شـود و مطـابق مقـررات بـا وي رفتـار       ، بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل او جلوگيري ميذي ربط وجود داشته باشد

  .خواهد شد

از ) حـداكثر تـا پايـان بهمـن مـاه     (، هزينه ثبت نام و نحوه ثبت نام متعاقبا ي داراي پذيرش دانشجوجدول رشته ها 

اطالع رساني خواهد شد و ضـروري اسـت    www.modares.ac.irبه نشاني ) بخش آموزش(طريق وبگاه دانشگاه 

  .داوطلبان به وبگاه مربوط مراجعه و از تماس تلفني و مراجعه حضوري در اين خصوص خودداري نمايند


