فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در
دوره كارشناسي ارشد سال تحصیلي 89-89
دانشگاه آيت ا ...العظمي بروجردی(ره)
دانشگاه آیت ا ..العظمی بروجردی(ره) با استناد به آیين نامه ارائه تسهيالت به برگزیدگان علمی جهت ورود به دوره های تحصيلی باالتر
(آیين نامه شماره  12/77849مورخ  2383/50/50وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و اصالحيه شماره  1/188074مورخ  )2381/21/21از
ميان دانشجویان و دانش آموختگان واجد شرایط دانشگاههای دولتی برای نيمسال اول تحصيلی  87-89در مقطع کارشناسی ارشد (بدون
آزمون) اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

شرایط پذیرش
-

احراز شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی دانشگاه برای پذیرش دانش آموختگان ممتاز و برگزیدگان علمی
اتمام تحصيالت دوره کارشناسی حداکثر تا تاریخ 87/51/32

-

دانشجوی دوره کارشناسی پيوسته که پس از گذراندن  1نيم سال تحصيلی ( با گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی)
به لحاظ ميانگين کل جزو پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشد؛ حداکثر در مدت  9نيمسال تحصيلی
دانشآموخته گردد و وضعيت پانزده درصد برتری ميانگين خود را تا پایان دوره تحصيلی حفظ نماید.

تبصره -1فقط برای پذیرش در سال تحصيلی ،87-89گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی تا پایان  1نيم سال تحصيلی قابل
قبول است.
تبصره -2متقاضيانی که در طول  1نيمسال تحصيلی در دوره کارشناسی پيوسته دانش آموخته شوند و به لحاظ ميانگين کل در مقایسه با
ميانگين کل هشت نيمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزو پانزده درصد برتر باشند (به صورت مازاد بر ظرفيت پذیرش
بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال) پذیرش می شوند.
تبصره -3دانشجو فقط میتواند در گرایشهای مرتبط با دوره کارشناسی خود اقدام نماید.
-

برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپيادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های مرتبط ،با
معرفی دبيرخانه المپياد
دانشجویان نمونه کشوری در دورِۀ کارشناسی با معرفی معاونت دانشجویی وزارت ،به شرطی که به لحاظ ميانگين کل همتراز پانزده
درصد برتر در بين دانشجویان هم رشته و هم ورودی در دانشگاه متقاضی باشند.
برگزیدگان رتبه های اول تا سوم جشنواره های معتبر علمی (از قبيل خوارزمی ،جوان خوارزمی ،رازی و فارابی) در رشته یا گروه
آموزشی مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمينه ای که در آن برگزیده شده اند ،با معرفی دبيرخانۀ هریک از این جشنواره ها با مشارکت
حداقل سی و پنج درصد.

دانشگاه فقط یک بار در هر سال ،نسبت به پذیرش حائزین شرایط بر اساس این دستورالعمل اقدام می نماید.

مدارك الزم:
 - 2فرم درخواست تکميل شده توسط متقاضی(فرم شماره  2یا )1
 - 1گواهی ممتازی (مطابق فرم پيوست ،فرم شماره  )3که به تأیيد دانشگاه محل تحصيل رسيده باشد
 - 3ریز نمرات دوره کارشناسی
 - 4تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 - 0یک قطعه عکس تمام رخ  3×4مربوط به سال جاری که مشخصات داوطلب در پشت آنها درج شده باشد
 -1سایر مدارك (از قبيل سوابق تجربه کار عملی در مراکز پژوهشی و آزمایشگاهها،فرم توصيه نامه ،جوایز ،تشویقات).
متقاضيان حائز شرایط می توانند مدارك خود را حداكثر تا روز چهارشنبه  1301/93/90به آدرس:
" بروجرد ،كیلومتر  3جاده بروجرد-خرمآباد ،دانشگاه آیت ا ..العظمی بروجردی(ره) -دفتر استعدادهای درخشان" ارسال نمایند.

تذكر:
 – 2به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 – 1مدارك ارسالی داوطلبان به هيچ وجه مسترد نخواهد شد .لذا از ارسال اصل مدارك مهم خودداری و در صورت لزوم نسبت به ارائه
نسخه های برابر با اصل شده اقدام فرمایيد.
 –3دانشجو موظف است در هنگام مراجعه اصل کليه مدارك را به همراه داشته باشد.
 – 4چنانچه در هر یک از مراحل (بررسی مدارك ،ثبت نام و یا تحصيل) مشخص گردد که متقاضی فاقد هر یک از شرایط اعالم شده می-
باشد ،پذیرش ایشان لغو و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 – 0متقاضيان می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر ،با شماره تلفن  94462642329داخلی  390دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
تماس حاصل نمایند.
 -1پذیرش دانشجویان ممتاز بر اساس آیين نامه شماره  1/188074مورخ  81/21/21می باشد و هر گونه قصور در ارائه مدارك صحيح بر عهده شخص خود
دانشجو می باشد.

رشته و گرایشها(فقط مقطع كارشناسی ارشد):
ردیف

رشته

گرایش

1

مهندسی عمران

مهندسی آب ،سازههای هیدرولیکی

2

ریاضی

ریاضی مالی

3

ریاضی

آنالیز ریاضی

6

شیمی

شیمی فیزیک

5

حقوق

حقوق خصوصی

4

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی

1

حقوق

فقه و مبانی حقوق اسالمی

2

علوم اجتماعی

جامعه شناسی

0

علوم سیاسی و روابط بین الملل

علوم سیاسی

بسمه تعالی

فرم درخواست دانشجوی متقاضی پذیرش بدون آزمون در دوره كارشناسی ارشد
نیمسال اول سال تحصیلی01-02
(فرم شماره  –2ویژه دانشجویان در حال تحصيل)

اینجانب

با شماره ملی
گرایش

تحصيلی

رشته

بين

نفر دانشجوی همرشته و همورودی(روزانه ،شبانه) خود ،شرایط الزم فراخوان دانشگاه برای ورود به مقطع

کارشناسی ارشد در رشته

با معدلکل

دانشجوی ورودی نيمسال اول /دوم سال
دوره روزانه

دارای رتبه

شبانه

در

گرایش به ترتيب اولویت

.2
.1
.3
را دارا میباشم و حداکثر تا تاریخ  2387/51/35فارغ التحصيل خواهم شد .همچنين خود را ملتزم و متعهد به کليه آثار و
پيامدهای ناشی از نقص یا خالف واقع بودن اطالعات و مدارك ارائه شده میدانم.
امضاء
تاریخ درخواست:

شماره تماس:
آدرس:
مدارك زیر ضميمه میباشد:
فرم شماره 3
کپی شناسنامه و کارت ملی

ریز نمرات کارشناسی

سایر مدارك................................................................................................................... :

/

2381 /

بسمه تعالی

فرم درخواست دانشجوی متقاضی پذیرش بدون آزمون در دوره كارشناسی ارشد
نیمسال اول سال تحصیلی01-02
(فرم شماره  –1ویژه دانش آموختگان)

اینجانب

با شماره ملی

رشته تحصیلی

دانشآموخته در تاریخ 13......./......../......

گرایش

دوره روزانه

 ...................................................با معدل كل
رتبه

شبانه

ورودی نیمسال اول/دوم سال تحصیلی

دانشگاه
دارای

در بین كل دانشجویان همرشته و همورودی خود ،شرایط الزم فراخوان دانشگاه برای ورود به

مقطع كارشناسی ارشد در رشته  ........................................گرایش (به ترتیب اولویت)
.1

.1

.3

.4

را دارا میباشم و شخصاً مسؤولیت پیامدهای ناشی از نقص یا خالف واقع بودن اطالعات و مدارك ارائه شده را
می پذیرم.
امضاء
تاریخ درخواست:

شماره تماس:
آدرس:
نشانی پست الکترونیکی) :)E-mail
مدارك زیر ضميمه میباشد:
فرم شماره 3
کپی شناسنامه و کارت ملی

گواهی فراغت از تحصيل دوره کارشناسی

ریز نمرات کارشناسی

سایر مدارك................................................................................................................... :

/

/

13

بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:

گواهی رتبه ممتازی
(فرم شماره)3

به :مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی
از :اداره کل آموزش دانشگاه ..............................................
بدینوسبله گواهی می شود:
خانم  /آقای  ..................................................فرزند  ..........................به شماره شناسنامه  ...................................وکد ملی
 .....................................دانشجوی ورودی نيمسال اول  /دوم سال تحصيلی  .................در دوره روزانه  /شبانه مقطع کارشناسی
پيوسته در رشته  /گرایش  .................................................این دانشگاه میباشد .نامبرده با گذراندن  ............واحد درسی ( که
حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی رشته نامبرده است) در بين  ..............نفر از دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود تا
پایان ترم ششم با کسب ميانگين  .............................رتبه  .....................را احراز نموده و جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم
رشته و هم ورودی این دانشگاه میباشند و تا تاریخ  238..../....../......فارغ التحصيل شده است  /خواهد شد.

این گواهی جهت ارائه به دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی صادر گردیده و فاقد هر گونه اعتبار و ارزش دیگر از جمله
ترجمه است.

مهر و امضاء معاون آموزش  /مدیر کل آموزش دانشگاه

