
با عنایت بھ آیین نامھ پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد شماره 77948/21 مورخ 5/5/93
و اصالحیھ شماره 96474/21 مورخ 24/5/94 و دستورالعمل اجرایی شماره 7671/س مورخ 14/2/95 و اصالحیھ شماره 299574/2

مورخ 16/12/1396 دانشجویانی کھ دارای یکی از شرایط ممتازی ھستند می توانند ضمن تھیھ مدارک ذیل و نیز ارسال آنھا بھ دفتر
تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی اراک، نسبت بھ استفاده از سھمیھ کارشناسی ارشد بدون آزمون در این دانشگاه اقدام نمایند. متقاضیان

می توانند با تکمیل و ارسال مدارک ذیل از تاریخ 15/2/1400 لغایت 15/4/1400 از طریق پست سفارشی بھ دفتر تحصیالت تکمیلی
دانشگاه اقدام بھ ثبت نام نمایند.

بھ دانشجویان پذیرفتھ شده و دارای شرایط الزم، طبق شیوه نامھ حمایتی، تسھیالت ویژه زیر متناسب با امکانات دانشگاه اعطا می گردد:

اولویت اعطای وام تحصیلی از محل صندوق ھای حمایتی دانشگاه از جملھ صندوق رفاه دانشجویان؛

تخفیف تا سقف 50 درصد جھت تخصیص استفاده از خوابگاه خودگردان؛

بن خرید کتاب و تسھیالت فتوکپی رایگان؛



استفاده از امکانات پژوھشی و آزمایشگاھی دانشگاه، مراکز خدمات رایانھ ای و اینترنت پرسرعت؛

نام نویسی رایگان در کالس ھای آموزش عالی آزاد برگزار شده در دانشگاه؛

تشکیل کالس ھای ویژه آموزش زبان، مھارت ھای رایانھ ای، روش تحقیق و سایر موارد مشابھ بر اساس نیازسنجی با تخفیف ویژه.

آدرس: استان مرکزی- اراک- خیابان دانشگاه- دانشگاه صنعتی اراک (دفتر تحصیالت تکمیلی)

کد پستی: 41167- 38181                 صندوق پستی: 1177-38135                    تلفن: 086-33400322

تذکر: بر روی پاکت عبارت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد قید گردد. بھ مدارک ناقص و ھمچنین مدارکی کھ پس از مھلت مذکور
ارائھ شود ترتیب اثر داده نخواھد شد.

شرایط الزم برای متقاضی پذیرش بدون آزمون:

رتبھ ھای اول تا پانزدھم مرحلھ نھایی المپیادھای دانشجویی باشد یا دانشجوی دوره کارشناسی پیوستھ کھ پس از 6 نیمسال تحصیلی و با
گذراندن حداقل سھ چھارم واحدھای درسی؛ بھ لحاظ میانگین کل جزو پانزده درصد برتر دانشجویان ھم رشتھ و ھم ورودی خود باشد.

تبصره: چنانچھ پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط بند باال، بھ دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسھیالت مربوط استفاده نکردند و
ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشتھ ای (متناسب با سطح دانشگاه) تکمیل نشد، در این صورت دانشگاه مجاز بھ

جایگزینی صرفاً ده درصد برتر بعدی ھمان دانشگاه، با اولویت رتبھ متقاضیان در آن رشتھ می باشد.

حداکثر در مدت 8 نیمسال تحصیلی دانش آموختھ شود.

پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصلھ پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار امکانپذیر است.

 

مدارک اولیھ جھت استفاده از سھمیھ کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی اراک:

مدارک و مستندات مربوط بھ کسب رتبھ اول تا پانزدھم مرحلھ نھایی المپیادھای دانشجویی.

یک قطعھ عکس 4*3 پشت نویسی شده با مشخصات فردی.

کپی کارت ملی.

کپی شناسنامھ.

کپی کارت پایان خدمت برای آقایان (در صورت انجام خدمت ضرورت).

کپی کارت دانشجویی (در صورتی کھ متقاضی، دانشجو می باشد).

تکمیل و تائید فرم شماره 1. (این فرم از سایت دانشگاه بھ آدرس arakut.ac.ir قابل دسترسی می باشد.)

ارائھ تصویر کارنامھ کلی تا پایان ترم ششم با ذکر معدل کل کھ بھ تائید مدیر کل آموزش دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد.

کپی گواھی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی برای فارغ التحصیالن با ذکر معدل کل (چنانچھ متقاضی بھ دالیلی قادر بھ ارائھ گواھی
فراغت از تحصیل نمی باشد، ارائھ اصل آن در صورت پذیرفتھ شدن الزامی می باشد).

رشتھ ھای تحصیلی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1401

http://www.arakut.ac.ir/
http://www.arakut.ac.ir/


دفتر امور استعدادھای درخشان

و برنامھ ریزی آموزشی دانشگاه صنعتی اراک

مشاھده ھمھ اطالعیھ ھااطالعیھ ھا

طرح شھید وزوایی حمایت از دانشجویان مستعد کشور در سال تحصیلی 1401-1400 جمعھ 04 تیر 00
اطالعیھ ویژه نقص مدرک سھ شنبھ 01 تیر 00
آزمون کتبی شرکت تچکا سھ شنبھ 01 تیر 00

اطالعیھ فرایند ارزشیابي اساتید دوشنبھ 10 خرداد 00
انتخاب گرایش تحصیلی ویژه دانشکده مکانیک یکشنبھ 02 خرداد 00

تحویل فرم سمیناردانشجویان کارشناسی ارشد مکانیک دوشنبھ 27 اردیبھشت 00
اطالعیھ فوری ویژه مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد بویژه ورودی ھای 99 یکشنبھ 26 اردیبھشت 00

لینک ھای مفید:

موسسات و مراکز تحقیقاتی
صیانت از حقوق شھروندی

آزمایشگاه مرکزی
روابط عمومی و امور بین الملل

لینک ھای علمی و فرھنگی

آموزشی وحوزه ریاست
دانشجویی واداری و مالیپژوھشی

فرھنگی
نھاد نمایندگی مقام

معظم رھبری
اداره دانش
   آموختگان

آدرس:اراک-خ دانشگاه-دانشگاه صنعتی اراک-کدپستی 3818146763    صندوق پستی:381351177

 

کلیھ حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق بھ دانشگاه صنعتی اراک می باشد.
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