
 
 

 

 

                                                                  
 بسمه تعالی
 

 1044-1041 تحصیلی فراخوان پذیرش دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون برای سال

هایی )به غیر از آن دانشگاههای دولتیدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء)ص( بهبهان از میان دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان مقطع کارشناسی 

دانشجو تعدادی  0411-0410 پژوهشی و انجام مصاحبه علمی، برای سال تحصیلی –که در زیر قید شده است(، پس از بررسی مدارک آموزشی 

 ارشناسی ارشد پذیرش می نماید.در مقطع ک

 -، علمییام نور، آزاد اسلامی، فرهنگیان، دانشگاه پغیر انتفاعی و  دولتیغیر دانشجویان موسسات آموزش عالی 

 حرفه ای مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند. –کاربردی و فنی 

 "طور دقیق مطالعه فرمایید.خواهشمند است قبل از ارسال مدارک، شرایط پذیرش به شرح زیر را به  "

 دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل  الف( شرایط عمومی:

 ب( شرایط اختصاصی:

دوره  واحد درسی با گذراندن حداقل سهه ههارمم ششتا پایان نیمسال که  69ورودی سال دانشججویان دوره کارشجناسجی پیوسته  -1

بر اساس معدل واحدهای گذرانده درسی دوره کارشناسی تا درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود  11جزء ، کارشناسی

 باشند.پایان نیم سال ششم 

تبصره: چناچه پانزده درصد برتر  دانشجویان حائز شرایط این ماده در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء )ص( بهبهان به دلیل انصراف یا 

سهیلات مربوطه استفاده نکنند و ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته ای تکمیل نشود، صرفًا عدم تقاضا، از ت

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء )ص( بهبهان که به لحاظ میانگین کل جزو ده  69دی سال تقاضجای دانشججویان دوره کارشناسی ورو

لویت رتبه وورودی خود باشند، با رعایت سایر شرایط و مقررات و با ا درصجد( دانشججویان هم رشجته و هم51درصجد برتر بعدی )

 متقاضیان مورد بررسی قرار میگیرد.

دانشجججویی برای ورود به همان رشججته برگزیده یا رشججته های  –ا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی تهای اول رتبهبرگزیدگان   -5

معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد به صورت  ، با ارایهو گسترش آموزش عالیبرنامه ریزی کارگروه های تیصصی  به تشجیی  مرتبط

 می توانند در این فراخوان شرکت کنند.مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون 

 دانش آموخته شوند. 31/9/1044تحصیلی و حداکثر تا تاریخ هشت نیمسال  دانشجویان داوطلب باید حداکثر در مدت -3

 

 

 

 

 



 

 

 

 :قابل توحه متقاضیانو نکات مهم 

 

   و صرفاً برای یکبار امکان پذیر است .  بلافاصله پس از دانش آموختگی 1044-1041پذیرش برای سال تحصلی 

 ر اساس این آیین نامه مجاز نیست. تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده در طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ب 

  امکان پذیر است .ی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه مرتبط به تشخیص گروه آموزشپذیرش در رشته های تحصیلی 

  در صهورت تأیید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا ی  نیماال به سنوات مجاز  "تغییر رشهته"در مورد دانشهجویان

 اضافه می شود.

 نحوه ثبت نام :

 

 51/54/1044مورخ از  ( می توانند 31/49/1044) فارغ التحصیل حداکثر تا  69-69ورودی نیم سال اول سال تحصیلی متقاضیان  -0

 ارسال نمایند. آدرس دانشگاه بهمدارک ذیل را  15/34/1044تا روز 

بهبهان ، مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، دفتر هدایت )ص( اسجتان خوزستان ، بهبهان ، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء 

 93919-11111استعدادهای درخشان ج کد پستی : 

 دانشجویانبا توجه به شرایط خاص پیش آمده به دلیل شیوع بیماری کرونا و به منظور حداقل رساندن مراجعات عمومی، تبصجره : 

 را به آدرس دانشجگاه پسجت پیشتاز نمایند.و د (   به جز بندهای ) جمدارک  یهکلمی توانند)ص( دانشجگاه صجنعتی خاتم الانبیاء 

 به بندهای )ج و د ( می نماید.دانشگاه رأساً اقدام به تهیه فرم های مربوط 

 مدارک لازم برای ثبت نام :

 الف ه ی  قطعه عکس

 )پشت و رو(ب ه کپی کارت ملی 

 کپی تمام صفحات شناسنامه  -پ

 استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان فرم درخواست -ت

 ششمج ه ریز نمرات دوره کارشناسی تا پایان نیماال 

 )ص( برای دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاءتکمیل فرم اعلام رتبه با تأیید معاون آموزشهی دانشهگاه محل تحصهیل ) پیوست ( .  -د

 بهبهان تأیید معاون آموزشی دانشکده کافی می باشد . 

 گواهی و ماتندات سوابق پژوهشی ) در صورت وجود (رزومه علمی ، ذ ه 

 از شرایط اختصاصی ) المپیاد ه در صورت وجود ( 3هه ه ارائه گواهی برای دارندگان شرط 

 دوره کارشناسی  ساتیدتوصیه نامه علمی محرمانه از او ه ی  



و  104144440441451543411300IR شججماره شججبا بانک مرکزی( به غیرقابل اسججتردادریال ) 444/144مبلغ  ی بهریزل فیش وااصهه –ی 

)درآمد متفرقه( و یا رسهید واریز از طریق درگاه پرداخت اینترنتی در صفحه  313451519119440441199595331449 شجناسجه پرداخت

 .و انتخاب گزینه درآمد متفرقه http://www.bkatu.ac.irاصلی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء 

  لاع رسانی می گردد الزامی می باشد .طبه همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در روز مصاحبه که متعاقباً اتذکر : 

 
 
 

 
 

 : قابل توجه متقاضیان

 

  شجرکت داوطل  در مصجاحبه علمی ، منوط به تأیید اولیه از سجوی دانشگاه مبنی بر داشتن شرایط  بهره مندی از

دارا بودن شرایط به هیچ وجه به منزله پذیرش نهایی نبوده و تنها به معنی تسهیلات ادامه تحصیل ممتازین می باشد . 

 اجازه شرکت در مصاحبه علمی می باشد .

 اضجیان واجد شجرایط اولیه ، پا از انجام مصجاحبه علمی و تأیید گروه علمی مربوطه و دانشگاه پذیرش نهایی متق

 بهبهان می باشد . )ص( صنعتی خاتم الانبیاء 

 ًصورت می گیرد . برای رشته ج گرایش های مندرج در لیست پیوست  پذیرش دانشجو صرفا 

  ، ترتی  اثر داده نیواهد شد .به درخواست هایی که فاقد هر کدام از مدارک لازم باشد 

  تحصیلدر هر مرحله ای از پذیرش و یا ، در مدارک ارائه شده توسط داوطلب مطال  خلاف واقعدر صورت احراز هر گونه ،

 از ادامه کار وی جلوگیری و پی گیری قانونی به عمل خواهد آمد .

 از طریق سایت دانشگاه خاتم الانبیاءنشکده ها پس از بررسهی در دانشهگاه و ارسال اسامی به دا تاریخ برگزاری مصجاحبه 

لذا خواهشججمند اسججت از هر گونه تماس و اعلام خواهد شههد .   http://www.bkatu.ac.irبه آدرس  بهبهان)ص( 

 ری به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و همچنین دانشکده ها خودداری فرمائید .ضرومراجعه غیر 

 

 

 

 

 بهبهان)ص( مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء 

http://www.bkatu.ac.ir/


 بسمه تعالي

 

درخواست استفاده از سهميه پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی خاتم الانبياء )ص( بهبهان 

 1044 -1041در مقطع كارشناسی ارشد در سال 

 

 محترم دفتر حفظ و هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء )ص( بهبهان کارشناس

 با سلام و احترام؛

......... ....................اینجانب .........................................دانشهههجوی رتبه ................... رشهههته ............................ گرایش ...            

بدون آزمون استعدادهای ورودی ................ از دانشهکده .......................... دانشگاه ......................................... درخواست پذیرش 

را دارم. اینجانب  0410-0411در مقطع کارشناسی ارشد در سال بهبهان ( ص) الانبیاء خاتم صنعتیدرخشهان دانشهگاه 

ای عدم صههحت اطلاعات که در هر مرحلهنمایم کلیه اطلاعات درخواسههتی را صههحیا گزارش نموده و در صههورتیتعهد می

نمایم تاریخ دانش آموختگی تواند درخواسههت اینجانب را باطل نماید. همینین اعلام میمندرج محرز گردد، دانشههگاه می

اهد بود و در صهورت تأخیر، دانشگاه هییگونه ماوولیتی درقبال پذیرش اینجانب خو 0411شههریور 30اینجانب قبل از 

نخواهد داشت. بعلاوه آگاهی دارم که پذیرش اینجانب در صورت تأیید نهایی دانشگاه بصورت موقت بوده و پذیرش قطعی 

گردم و متعهد میپس از تأیید صهلاحیت عمومی توسهط هاته گزینش سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد، 

 که پس از ثبت نام، جهت تکمیل فرمهای تأیید صلاحیت عمومی به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایم. 

 آدرس متقاضی: 

 شماره تلفن منزل: 

 شماره تلفن همراه:

 نام و نام خانوادگی متقاضی :                                                                      

 امضا و اثر انگشت :                                                                       

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 "به مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون معرفی نامه متقاضیان استعداد درخشان و ممتاز برای ورود  "

 ( 1044-1041) پذیرش برای سال 

، دقت فرمایید . تکمیل تمامی قسمت ها به طور خوانا ضروری می باشد . مسولیت هر توجه : خواهشمند است در تکمیل کردن فرم 

 به همراه سایر مدارک. ضمناً اصل این گواهی باید سالی صرفاً متوجه دانشجو می باشدگونه مغایرت در اطلاعات تکمیلی با مدارک ار

 ارسال گردد.

 مشیصات فردی و شناسنامه ای : -1
 

 مرد                  زن        جنا :      نام پدر : ......................     ...  .....نام : .....................     ................................ نام خانوادگی :

 ................ .........شماره شناسنامه : ........           ......  ..................کد ملی : ...................            13تاریخ تولد : ....../....../.......

 ......................... .........................................ایمیل : ....                     .............................سریال شناسنامه : .......

 ........................................شماره تلفن همراه : .......                  ..........  ...............شماره تلفن ثابت : .............

 

 تعیین درصد کارشناسی : -5
 

 ها ( بهبهان و سایر دانشگاه)ص( ) مخصوص دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء            درصد برتر هم رشته و هم ورودی 11جزء 

 بهبهان ()ص( ) مخصوص دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء           درصد برتر هم رشته و هم ورودی 14جزء 

 

 

 اطلاعات دوره تحصیلی کارشناسی : -3
 

 ...............................رشته تحصیلی : ................   .............................نام دانشگاه : ........................ 

 ..   ....گرایش : .................................

  13تاریخ ورود به دوره کارشناسی : نیمسال .................. سال ...........

 فارغ التحصیل خواهد شد . 31/49/1044تاریخ فارغ التحصیلی : ................................. / حداکثر تا 
 

 

 اطلاعات وضعیت تحصیلی داوطل  : -0
 

 روزانه              شبانه     وضعیت نوع دوره  کارشناسی :                

 واحد  ...تعداد نیمسال های گذرانده : ........ نیمسال        تعداد واحدهای گذرانده : ........ واحد     تعداد کل واحدهای درسی دوره : ....

 م : ......./........معدل تا پایان نیمسال شش

  واحد درسی     سه چهارمم  با گذراندن ششرتبه ..................... تا پایان نیمسال                 

 هم ورودی : .......... نفر تعداد دانشجویان هم رشته و 

 

 

 مهر و امضاء
 

معاون آموزشی دانشگاه ) برای مدیر یا بهبهان ( /  )ص(معاون آموزشی دانشکده ) برای دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء

 اه ها (دانشگدانشجویان سایر 

 

 

 



 

 

 

 رشته و گرايش هاي کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء )ص( بهبهان

 
 

 

 کارشناسی مورد قبول گرايش –رشته  دانشکده رديف

0 
منابع 

 طبیعی

 ارزیابی و آمایش سرزمین –علوم و مهندسی محیط زیست 
محیط رشته کلیه گرایش های 

 زیست

 شیلاترشته کلیه گرایش های  تکثیر و پرورش آبزیان –علوم و مهندسی شیلات 

 علوم زیستی جنگل –علوم و مهندسی جنگل 
رشته کلیه گرایش های 

 جنگلداری

 صنایع سلولزی –مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی 
صنایع رشته کلیه گرایش های 

 چوب

 گیاهان صنعتی و داروئی -علوم و مهندسی مرتع

مرتع و رشته کلیه گرایش های  اصلاح و احیاء مرتع -و مهندسی مرتع علوم

 مدیریت حوزه های آبییز -علوم و مهندسی آبییز آبییزداری

 حفاظت آب و خاک -علوم و مهندسی آبییز

2 
فنی و 

 مهندسی

 سازه –عمران 
 عمرانرشته کلیه گرایش های 

 مهندسی آب و سازه های هیدرولیک –عمران 

 رشته برق کلیه گرایش های مدارهای مجتمع الکترونیک -برق

 کلیه گرایش های مکانیک  مکاترونیک

 شیمیرشته کلیه گرایش های  شیمی آلی علوم پایه 3

 


