
 

دانشگاه نیشابوردر راستای اجرای آ�ن نامه شماره 77948/21 مـورخ 5/05/1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ابالغیه شماره 96474/21 مورخ

24/05/1394 و 299574/2 مورخ 16/12/1396 و 227541/2 مورخ 15/9/1397 ویژه دانشجویان استعداد درخشان برای ورود به دوره های تحصیلی باالتر ؛

اقدام به پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد (در رشته های اعالم شده) بدون شرکت در آزمون تحصیالت تکمیلی، برای نیم سال اول سال

تحصیلی1401-1400 نموده است.

شرایط متقاضیان :

کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در صورتی که حائز شرایط ذیل باشند، می‐

توانند با اخذ پذیرش از این دانشگاه و بدون شرکت در آزمون سراسری دوره تحصیالت تکمیلی،  در رشته های موجود در این دانشگاه ادامه تحصیل

نمایند. متقاضیان می بایست درخواست و مدارک خود را از 20/1/1400 لغایت 31/3/1400 به نشانی نیشابور انتهای بلوار جانبازان-انتهای بلوار ادیب-

دانشگاه نیشابور کد پستی 9319774446  ارسال نمایند.

نکته مهم: با توجه به شرایط موجود به دلیل شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا متقاضیان از مراجعه حضوری خودداری نموده و مدارک را به صورت

پستی ارسال نمایند. ضمنا برای دانشجویان سایر دانشگاه ها نیازی به مراجعه به دانشگاه محل تحصیل خود برای تا�د گواهی رتبه نمی باشد و

دانشگاه نیشابور این مورد را استعالم خواهد نمود. دانشجویان دانشگاه نیشابور نیز بدون مراجعه به دانشگاه صرفا فرم  های تقاضانامه را تکمیل و

ارسال نمایند.

احراز حداقل یکی از شرایط مندرج در بندهای ۱ یا ۲ یا ۳ یا ۴ الزامی است

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته کهتا پایان نیمسال ششم تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم ( 4/3 ) واحدهای درسی به لحاظ میانگین

کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندنشش نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شده و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین

کل  ۸ نیمسال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود، جزء ۱۵ درصد برتر دانشجویان باشند.
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برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور با ارایه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد

چنانچه ۱۵ درصد برتر دانشجویان به دلیل انصراف و یا عدم تقاضا از تسهیالت مربوط استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش در رشته ای تکمیل نشد

دانشگاه می تواند از متقاضیان۱۰ درصد بعدی (جزء ۲۵ درصد برتر(که صرفًا  در مقطع کارشناسی در همین دانشگاه تحصیل کرده باشند پذیرش

نماید.

تبصره۱: پذیرش در رشته تحصیلیمرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تا�د شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره ۲ :دانشجویان دوره کارشناسی که حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی (و نهایتًا 31/6/1400) دانش آموخته شوند می توانند در این

فراخوان تقاضا دهند.

تبصره ۳ : استفاده از تسهیالت بدون آزمون مختص دانشجویان ایرانی است.

مراحل و مدارک ثبت نام :

(fa/images/1400/etelayie/1/bedone_azmon/govahi%20moadel.docx/) تکمیل فرم گواهی معدل، تعداد واحد گذرانده شده و رتبه

(نیازی به تا�د دانشگاه نمی باشد و دانشگاه نیشابور استعالم خواهد گرفت)

(fa/images/1400/etelayie/1/bedone_azmon/form%20shomare%201.doc/) 1 تکمیل فرم شماره

تکمیل فرم شماره 2 (/fa/images/1400/etelayie/1/bedone_azmon/form%20shomare%202.doc) درخواست بررسی مدارک (نیازی به

تا�د دانشگاه نمی باشد و دانشگاه نیشابور استعالم خواهد گرفت)

صفحه نخست شناسنامه

کارت ملی

عکس(۴×۳) پرسنلی 2 عدد

ریز نمرات تا پایان نیمسال ششم

سایر مدارک (رزومه علمی و یا مستندات فعالیت های پژوهشی)

اعالم نتایج :

اسامی اولیه پذیرفته شدگان مرداد ماه 1400 از طریق وب سایت دانشگاه نیشابور اعالم خواهد شد.

منتشر شده در 23 فروردين 1400
تعداد بازدید: 747

اطالعات تماس

 ایران، خراسان رضوی، نیشابور، انتهای بلوار نظام الملک

place/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1+-)

sity+Of+Neyshabur!8m2!3d36.2247542!4d58.8016712!3m4!1s0x0000000000000000:0x732f3261468ebf34!8m2!3d36.2546273!4d58.792645

 تلفن : 05143305000

 دورنگار : 05143305234

 کدپستی : 9319774446

Info@neyshabur.ac.ir : پست الکترونیک 

 راهنمای جامع تلفن های تماس (/fa/راهنمای-تلفن-های-تماس)

میان بر ها

(http://erp.neyshabur.ac.ir) سامانه تغذیه
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