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  بسمه تعالي

  صرفا بر اساس سوابق تحصيلي  دانشگاه پيام نور  استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد پذيرش فراخوان

  1402-1403سال تحصيلي 

در راستاي شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنان به قصد دارد رساند؛ دانشگاه پيام نور به اطالع مي
هاي مختلف علوم و به استناد آئين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي هاي راهبردي كشور در حوزهسمت اولويت

) از يقات و فناوريوزارت علوم، تحق 17/10/1401مورخ  307862/2شماره (درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد 
ارشد ناپيوسته و ن شركت در آزمون سراسري كارشناسي، بدومقطع كارشناسي و دانشجويان ترم آخر آموختگانبين دانش

  اقدام به جذب دانشجو نمايد. 1402-1403سال تحصيلي اولدر صورت احراز شرايط ذيل در نيمسال 
 نشانيثبت نام به  سامانهبه با مراجعه  24/12/1401 لغايت 14/12/1401مورخ  شنبهيكروز توانند از مي *واجدين شرايط

https://Talent.pnu.ac.ir  سبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.ن  
  
  شرايط الزم جهت پذيرش : - 1

  داوطلبان بايد حائز يكي از شرايط ذيل باشند.        
 از دانشگاه محل تحصيل.  رتبه برترگواهي داراي 1401-1402سال مقطع كارشناسي پيوسته دانش آموختگان  -1-1

خود را گذرانده باشند و داراي گواهي  واحد درسي 100نيمسال تحصيلي حداقل  6كه پس از  يياندانشجو -1-2
 باشند. حل تحصيل خوداز دانشگاه م رتبه برتر

  پذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفا براي يك بار امكان پذير است.  : 1توجه          
  .شوند التحصيل فارغ 31/6/1402 تاريخ تا بايد متقاضيان  :2توجه 

 شود.پذيرش افراد مشمول آئين نامه استعدادهاي درخشان مازاد بر ظرفيت پذيرش دانشجويان آزاد انجام مي : 3توجه

براي  توانند از تسهيالت اين آيين نامهمي  دانشجويي –المپياد علمي پانزدهم نهايي  اول تارتبه برگزيدگان  -1-3
هاي آموزشي، با ارائه معرفي نامه از دبيرخانه المپياد، گروههاي مرتبط به تشخيص ورود به همان رشته يا رشته

 استفاده نمايند. 

و بعد از آن كه مقيم ايران  1400-1401ورودي آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي ايراني دانشجويان غيرتبصره :        
  توانند از اين تسهيالت بهره مند شوند.باشند. در صورت داشتن شرايط ميمي
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   : رشته محل و ظرفيت  -2

 آئين طريق ازارشد در مقطع كارشناسيبدون آزمون  پذيرش ظرفيت و هامحل رشته از اطالع جهت توانندمي داوطلبان
  .نمايند مراجعه پيوست جدول به نور پيام دانشگاه درخشان استعداد نامه

  : نكات مهم  - 3
دانشگاه  ينور بر اساس مصوبه هيئت امنانامه در دانشگاه پيامشدگان نهايي از طريق اين آئينميزان شهريه پذيرفته -1- 3
  باشد. مي
  پذيرش نهايي از يك دانشگاه نمايد. تواند اقدام بههر دانشجو صرفاً مي -3-2
هاي علمي اعالم ارائه مدارك و دارا بودن شرايط به هيچ عنوان به منزله پذيرش قطعي نبوده و نتايج پس از بررسي -3-3

  خواهد شد.
صورت احراز هرگونه مطلب خالف واقع در مدارك ارسالي داوطلب در هر مرحله، از ادامه تحصيل وي در -3-4

ه در پذيرش يا عدم پذيرش و دانشگا به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بودجلوگيري 
  باشد.ها مجاز ميدرخواست

  داوطلبان مرد نبايد هيچگونه منع قانوني به لحاظ وضعيت نظام وظيفه داشته باشند. -3-5
  

  :اري در سامانه ثبت نامذبارگ جهت  مدارك الزم  -4
 با زمينه روشن  3*4 عكس قطعه -4-1

 باشد.الزامي ميپيام نور  ارائه گواهي تعيين رتبه داوطلب در دانشگاهي كه فارغ التحصيل شده، به دانشگاه -4-2

ط هر يك از در صورت دارا بودن شراي دانشجويي –ل تا پانزدهم نهايي المپياد علميرتبه اوارائه معرفي نامه  -4-3
 .معرفي نامه معتبر از دبيرخانه مربوطهنامه و ارائه بندهاي مندرج در آئين

متصل  الكترونيكي از طريق درگاه پرداخت (صدو پنجاه و دو هزارتومان) ريال 000/520/1ه مبلغبهزينه پرداخت  -4-4
 ثبت نامبه سامانه 

 :انتخاب رشته  تكميل فرم ثبت نام -4-5
ود دارد. بديهي است چنانچه متقاضي در يكي از به ترتيب اولويت وج محلرشته/كد 50نام، امكان انتخاب ثبتدر فرم 

ها و اعالم بررسي پروندههاي بعدي وي بررسي نخواهد شد. ضمنا پس از اولويت ،هاي انتخابي پذيرفته شودمحلرشته/كد
متقاضيان محترم در تعيين  ،شودانتخابي وجود ندارد. لذا اكيدا توصيه مي محلرشته/كدنتايج، امكان تغيير اولويت در 

  هاي انتخابي دقت كافي داشته باشند.محلرشته/كداولويت 
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   :مراحل بررسي و اعالم نتيجه  -5
- تائيد نهايي مي ،بررسي و بعد از طي نمودن فرايند پذيرش دانشگاهمدارك ارسالي داوطلبان پس از دريافت، توسط 

. لذا نيازي گردداعالم مي شد رساني خواهداطالع سامانه ثبت نام طريقهاي بعدي كه از اطالعيه، نتايج از طريق شود
 باشد. ري و يا پيگيري تلفني نميبه مراجعه حضو

                                                                          
  

  هاي روز افزونبا آرزوي موفقيت                                                                         
  و آزمون دانشگاه پيام نور  مركز سنجش                                                                       
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