
 بنام خدا

 داطالعیه پذیرش بدون آزمون كتبي در دوره كارشناسي ارش

 1400-1401در سال تحصیلي  از میان دانشجویان ممتاز كارشناسي دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاهها

********************************************************************************* 

 

 77948/21آئین نامه شماره  "دارد با استناد به آئین نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های باالتر دانشگاه یاسوج در نظر 

-1401 برای نیمسال اول سال تحصیلی 16/12/1396مورخ  299574/2و ابالغیه شماره  "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 05/05/1393مورخ 

انشجو)بدون آزمون( در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاههای اقدام به پذیرش د 1400

 معتبر و برطبق موارد مندرج در این اطالعیه در قالب ظرفیت، نماید.

 شرایط عمومي:

 دارا بودن صالحیت عمومی جهت ادامه تحصیل

 شرایط اختصاصي:

 به لحاظ میانگین کل جزو 6پایان نیمسال تا  سه چهارم واحدهای درسيحداقل دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته، که پس از گذراندن  -1

فارغ  1400دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی یعنی تا پایان شهریور ماه  درصد برتر 15

 التحصیل گردند.

برتر دانشجویان حائز شرایط، به دلیل انصراف یا عدم تقاضاف از تسهیالت مربوط استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش  درصد 15: چنانچه 1 تبصره

درصد  10صرفا بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته ای )متناسب با سطح دانشگاه( تکمیل نشد، در این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی 

 ، با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته می باشد.همان دانشگاه بعدیبرتر 

 : میزان پانزده درصد برتر در دوره کارشناسی به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل می شود.2تبصره 

 یل می شود.: میزان سه چهارم واحدهای گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم به سمت پایین گرد و یه عدد صحیح تبد3تبصره 

 )کاردانی به کارشناسی(نمی توانند از این تسهیالت استفاده نمایند. دانش آموختگان كارشناسي ناپیوسته: 4تبصره 

 تحصیلی دانش آموخته شود. هشت نیمسالحداکثر در مدت  – 2

 و صرفا برای یک بار امکان پذیر است. بالفاصله بعد از دانش آموختگيپذیرش برای سال تحصیلی - 3

 پذیرش در همان رشته تحصیلی یا رشته های مرتبط با تشخیص گروه و تائید دانشگاه می باشد. -4

نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی  ششدانشجویانی که در طول  -5

 درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیرش می شوند. 15خود جزو 

 

 

 

 



 :قابل توجه نکات

 فارغ التحصیل شوند، در غیر اینصورت پذیرش آنان لغو خواهد شد.  31/06/1400تاریخ دانشجویان می بایست حداکثر تا  -1

 تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه، مجاز نیست. -2

دانشگاههای پیام  .دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استفقط برای دوره های روزانه و غیر انتفاعي پذیرش از طریق این آیین نامه  -3

کاربردی، غیرانتفاعی مجازی، دانشگاههای دولتی در نوبت دوم، الکترونیکی)مجازی(، نیمه حضوری، پردیس های بین  –نور، آزاد اسالمی، علمی 

 الملل)خودگردان( و پژوهش محور مجاز به استفاده از آیین نامه های یاد شده برای پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان نیستند.

 ذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه اقدام نماید.هر دانشجو صرفاً می تواند نسبت به اخ -4

 اتباع غیرایرانی نمی توانند از تسهیالت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای ادامه تحصیل در مقطع باالتر استفاده نمایند. -5

 باشد.پذیرش دانشجویان ممتاز مشمول این آیین نامه، در دوره های تحصیلي باالتر به صورت رایگان مي   *

دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاههای معتبر سراسر کشور حایز هر  96-97و نیمسال اول تحصیلی  95-96 دانشجویان کارشناسی ورودی نیمسال دوم

 پست پیشتاز به آدرس زیر ارسال نمایند.از طریق  31/03/1400یک از شرایط فوق می توانند مدارک مشروحه زیر را حداکثر تا تاریخ 

)كد پستي  -خدمات آموزشي مدیریت  -دانشگاه یاسوج ساختمان آموزش دانشگاه یاسوج -خیابان دانشجو –آدرس: یاسوج 

7591874934) 

لیست رشته های موجود در جدول پیوست به معنی پذیرش قطعی در این رشته ها از طریق آئین نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای 

 .تحصیلی باالتر نمی باشد و دانشگاه یاسوج پس از بررسی مدارک متقاضیان در این خصوص تصمیم گیری می کندورود به دوره های 
 مدارک مورد نیاز:

 3×4یک قطعه عکس         -

 (1فرم تکمیل شده مربوط به گواهی رتبه داوطلب)فرم شماره        -

 کارنامه کلی دارند ارسال کارنامه کلی نیز که شامل شش نیمسال باشد بالمانع است(کارنامه شش نیمسال دانشگاهی) دانشجویانی که        -

 فرم استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل ممتازین        -

 پژوهشی –مدارک علمی         -

 توصیه نامه از اساتید دوره کارشناسی )در صورت امکان(        -

نزد بانک  اسوجیدانشگاه  یتمرکز وجوه درآمد اختصاصبنام  4001097503026376به شماره حساب ریال  250000فیش واریزی به مبلغ       -

 3097570123200000101010000000 زیبا شناسه وار یمرکز

 نکات مهم:

 مدارک ناقص بررسي نخواهد شد.    -1

 ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  31/03/1400به درخواست هایي كه پس از تاریخ      -2

 پذیرش بدون آزمون كتبي دانشجویان ممتاز صرفاٌ در همان رشته دوره قبلي مي باشد.    -3

درصورت تمایل گروه آموزشي جهت انجام مصاحبه علمي از حائزین شرایط اولیه استفاده از آیین نامه استعدادهای درخشان،     -4

شركت در مصاحبه مذكور مي باشند. البته تاریخ و ساعت مصاحبه از طرف گروه آموزشي به ایشان اطالع رساني  متقاضیان موظف به

 خواهد شد.

در صورت احراز هر گونه مطلب خالف واقع در مدارک ارسالي داوطلب در هر مرحله ای، از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل     -5

 خواهد آمد و قابل پیگرد قانوني است.

 



 

 

 

 



 

 1فرم شماره 

درخشان و ممتاز برای ورود به مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون(())معرفي نامه متقاضیان استعداد   

(1400-1401 ویژه دانشجویان سایر دانشگاهها ) پذیرش برای سال تحصیلي  

:مشخصات شناسنامه ای -1  

تاریخ تولد:                                   نام خانوادگی:                      نام:                  نام پدر:                  جنسیت:                   

سریال شناسنامه:                       کد ملی:                              شماره شناسنامه:                             

:تعیین درصد كارشناسي -2  

   خیر    درصد برتر هم رشته و هم ورودی:   بله          15جزء 

:اطالعات دوره تحصیلي كارشناسي -3  

 نام دانشگاه:                           رشته تحصیلی:                            گرایش:

 نوع دوره: روزانه              شبانه                 تاریخ ورود به تحصیل:

خواهند شد:تاریخ فارغ التحصیلی:                     تاریخی که فارغ التحصیل   

:اطالعات وضعیت تحصیلي داوطلب -4  

 تعداد ترم های فارغ التحصیلی:               تعداد واحدهای گذرانده تا پایان نیمسال ششم:

:*تعداد کل واحدهای رشته فارغ التحصیلی)الزامی(:                                       معدل  

درج گردد.*معدل کارشناسی تا پایان نیمسال ششم   

:                      تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی)الزامی(:*رتبه  

 *رتبه برای کارشناسی پیوسته تا پایان نیمسال ششم درج گردد

 رشته ی انتخابی:

 

 

                         معاون آموزشي / مدیر كل آموزش دانشگاه

 

 

 

 

 



 (2فرم شماره )

 دانشگاه یاسوج

 امور آموزشيحوزه مدیریت 

فرم استفاده از تسهیالت ادامه تحصیل ممتازین كارشناسي دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاهها در دوره كارشناسي ارشد بدون 

 1400-1401  كتبي دانشگاه یاسوج سال تحصیلي آزمون

************************************************************************ 

 نام خانوادگی: -1

 

 نام : -2
 

 تاریخ تولد:   /    / – 6                      شماره شناسنامه:      -5              نام پدر:       -4مرد                   : زن       یتجنس -3

 کد ملی:-4

 :سال تحصیلی :اول          دوم           دانشجوی ورودی نیمسال -5

 معدل مقاطع تحصیلی گذشته: -6

 کاردانی: -11دیپلم:                                            -10پیش دانشگاهی:                              

 م(: ........................................)نا پیوسته(: )تاپایان نیمسال ششکارشناسیمعدل  -7

 ..............................تقاضا: ................................................................................ گرایش: ..............................رشته مورد  -8

 تلفن همراه:                                  تلفن منزل:                        کد شهرستان:ای تماس ضروری: شماره ه -9

 نشانی دقیق و کامل پستی محل سکونت: -10

 کد پستی ده رقمی: -11

 امضاء داوطلب

                                                                                                                                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 شماره :                                   تاریخ:                                                                 دانشگاه یاسوج امور آموزشيمدیریت 

.............  در بهین ................... نفهر   آقای/خانم ......................................... فرزند ............................ بهه شهماره شناسهنامه .........  متولهد ...     گواهی می شود

م از ...........  تها پایهان نیمسهال ششه    .................گهرایش ....  -رشهته        96-97نیمسال اول تحصیلی       95-96دانشجویان ورودی نیمسال دوم 

ههم ورودیههای   -سنوات تحصیلی خود با کسب معدل کل .............  رتبه ........... را احراز نموده و تأیید می گردد، رتبه نامبرده در بهین ههم رشهته   

 درصد برتر دوره می باشد. 15خود جزء 

 محل مهر و امضاء                                                                                                                                                      

 آموزشي دانشگاهمعاون/ مدیر 

          

          



 

 ارشد كارشناسي لیست رشته های مورد پذیرش بدون آزمون دانشگاه یاسوج در مقطع

 رشته ردیف رشته ردیف رشته ردیف
آنالیز  –ریاضی کاربردی  36 ژئوتکنیک -گرایش  مهندسی عمران 18 اکولوژی گیاهان زراعی -اگرو تکنولوزی گرایش  1



 

 عددی
فیزیولوژی گیاهان  -اگروتکنولوزی گرایش  

 زراعی

 جامعه شناسی 37 سازه -گرایش  مهندسی عمران 19

مدیریت مهندیس و  – مهندسی عمران 20 علوم و تکنولوژی بذر -اگرو تکنولوزی  2

 منابع آب
 علوم سیاسی 38

شناسایی و  –مهندسی مواد گرایش  21 ژنتیک و به نژادی گیاهی 3

 انتخاب مواد مهندسی

 

 آموزش زبان انگلیسی 39

 زبان شناسی همگانی 40 طراحی فرآیند -مهندسی شیمی گرایش  22 تغذیه طیور -علوم دامی گرایش  4
فرایندهای   -مهندسی شیمی گرایش  23 تغذیه دام -گرایش علوم دامی  

 جداسازی

 ایران اسالمی –گرایش تاریخ 41

 تاریخ اسالم – تاریخ گرایش 42 ژنتیک و اصالح  دام و طیور –علوم دامی  5

 زبان و ادبیات فارسی 43 فیزیک ماده چگال – فیزیک 24 فیزیولوژی دام و طیور -علوم دامی 6
 فلسفه و کالم اسالمی -الهیات 44 شیمی آلی 25 شناسی گیاهیبیماری  7
فقه و مبانی حقوق  – الهیات 45 شیمی معدنی 26 حشره شناسی کشاورزی 8

 اسالمی
 علوم قرآن و حدیث – الهیات 46 شیمی فیزیک 27 علوم زیستی جنگل -علوم و مهندسی جنگل 9
منابع خاک و  -مدیریت منابع خاک گرایش  10

 ارزیابی اراضی
 تربیتی  -روانشناسی گرایش  47 شیمی تجزیه 28

فیزیک و  –مدیریت منابع خاک گرایش   11

 حفاظت خاک
– علوم تربیتی گرایش 48 فیزیولوژی – زیست شناسی گیاهی 29

 تحقیقات آموزشی 
حاصلخیزی و زیست فناوری خاک مدیریت  12

 شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ()
سیستماتیک و  –گیاهی  شناسی زیست 30

 بوم شناسی
  

 -ترویج  و آموزش کشاورزی پایدار گرایش  13

 نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
   بیوسیستماتیک –جانوری   زیست شناسی 31

  -ترویج  و آموزش کشاورزی پایدار گرایش  14

 ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی

   آمار ریاضی 32

   جبر -ریاضی محض گرایش  33 روستاییتوسعه  15
   آنالیز -گرایش  ریاضی محض 34 تبدیل انرژی – مهندسی مکانیک 16
طراحی کاربردی ) مکانیک  – مهندسی مکانیک 17

 جامدات (
 هندسه ) توپولوژی( – ریاضی محض 35

 - 


