
نقش جهانفراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی   

 

 

 



 

 

 ارشد كارشناسي مقطع به ورود براي  5/5/93مورخ  77948/21 شماره نامه آيين شرايط حائز  متقاضيان نامه معرفي

 

 :ايشناسنامه مشخصات ـ1

 

 

 

 :كارشناسي التحصيليفارغ دوره اطالعات ـ2

 

 

 :داوطلب تحصيلي وضعيت اطالعات ـ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء و مهر

 دانشگاه آموزشي معاون

 

 

 

 

 

 .شد نخواهد بررسي ها تقاضانامه غيراينصورت در گردد، تهيه دانشگاه برگ سر در شده تايپ صورت به بايد دانشجويان مشخصات *

 

 

 

 

 

 ..............................: ......................پدر نام                   : .....................................................  نام                     : .....................................................خانوادگي نام ـ1

 13....../......./.......:تولد تاريخ                   □مرد                   □زن :             جنس

 : ..........................................شناسنامه شماره....................................             : ............كدملي

 ..................................................................... :دانشگاه نام  ................................................ :گرايش................. .....................: .......................................التحصيلي فارغ رشته

 :..........................معدل کل     ................................................ :التحصيليفارغ تاريخ    13.................... تحصيلی  سال...............  نيمسال  : تحصيل به ورود تاريخ

 :دوره نوع وضعيت

 □نور پيام    □معلمتربيت مراكز   □كاربردي علمی جامع   □مجازي    □حضوري نيمه     □غيرانتفاعی      □روزانه     □شبانه

 

  : ..................  6 ترم پايان تا بهرت ................ :  6 ترم پايان تاميانگين کل  :..................  6 ترم پايان تاشده تعداد واحد گذرانده 

  

 نفر:............هم رشته و هم ورودی نشدگا نامثبت تعداد

 □.هم رشته و هم ورودی بوده استدانشجويان نيمسال تحصيلي ، به لحاظ ميانگين کل جزو ده درصد برتر  6پس از 

 
 (باشند كرده شركت 96 سال ارشد كارشناسی آزمون در چنانچه)...................................... : داوطلبي شماره



 

 فرم متقاضيان پذيرش بدون آزمون کارشناسي ارشد

 

پذیرش بدون  تسهيالت به برگزیدگان علمی،بخشنامه ارایه اینجانب با مشخصات زیر و با آگاهی از مفاد 

 باشم.، متقاضی ثبت نام در موسسه آموزش عالی نقش جهان میآزمون مقطع كارشناسی ارشد

 

 مشخصات فردی:

 نام و نام خانوادگی:                           نام پدر:                      تاریخ تولد:

 شماره شناسنامه:           كد ملی:                             

 تلفن همراه:                                    تلفن منزل:

 آدرس محل سکونت:

 اطالعات تحصيلي:

 نام رشته مقطع كارشناسی پيوسته:                                  معدل كل: 

 نام دانشگاه محل تحصيل:

 آدرس محل تحصيل :

 قبلی: تلفن دانشگاه محل تحصيلی

ثبت نام در مقطع كارشناسی  متقاضی، با مشخصات فوق )به شرح زیر(  با توجه به شرایط مفاد آیين نامه مذكور

شناسایی و  -مهندسی مواد □بهينه سازي سيتم ها -مهندسی صنایع □مهندسیمدیریت  -مهندسی صنایع ارشد

 می باشم.  □ (HSEایمنی و محیط زیست)بهداشت،  -مهندسی شیمی  □دارویی  -شيمی  □انتخاب مواد مهندسی

 امضا و تاريخ داوطلب:                    

 

 
 آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد 1ماده 

محل را به دانشجويان دوره  -کارشناسي ارشد خود در هر رشته پذيرشدرصد از ظرفيت  40: دانشگاه اختيار دارد حداکثر  1ماده 

 کارشناسي پيوسته به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون و با رعايت شرايط زير اختصاص دهد:

ده درصد برتر پانزدرسي به لحاظ ميانگين کل جزو  هایواحد سه چهارمنيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل  6پس از  1-1

 ن هم رشته و هم ورودی خود باشد.دانشجويا

 حداکثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شود. 2-1

 ی سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفاً برای يک بار امکان پذير است.اپذيرش بر  3-1

 ر است.پذيرش در رشته های تحصيلي مرتبط به تشخيص گروه آموزشي و تاييد شورای آموزشي دانشگاه امکانپذي 4-1

 
 .گردد تهيه توسط داوطلب شده تايپ صورت به* اين فرم 

 کند.نمي د* اين فرم به منزله ثبت نام قطعي نمي باشد و حقي برای متقاضي ايجا


