
 بسمه تعالی

 فراخوان

 آزمون استعدادهای بدونپذیرش ی  نامه دانشگاه شهید چمران در راستای اجرای آیین

مورخ  77849/12کارشناسی ارشد )موضوع آیین نامه شماره  درخشان در دوره

تحقیقات وزارت علوم،  14/50/2184مورخ  87474/12شماره و متمم  50/50/2181

ای مقطع کارشناسی ارشد بر 87-89در سال تحصیلی زیر  فراخوانو فناوری( طبق 

 می پذیرد دانشجو

 

حداکثر ده درصد از ظرفیت دوره روزانه کارشناسی ارشد خود در هر رشته  شهید چمران: دانشگاه 1ماده 

محل را به دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته )مجموع روزانه و شبانه( به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با 

 دهد: می آزمون و با رعایت شرایط زیر اختصاص

های درسی دوره کارشناسی دانشجویان داوطلب ملزم به گذراندن حداقل سه چهارم واحد .1-1

باشند. بدیهی است دانشجویانی که حداقل سه چهارم  خود تا پایان نیمسال ششم می

واحدهای درسی را تا پایان نیمسال ششم نگذرانده باشند مشمول استفاده از آیین نامه 

 پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان نخواهند بود.

ن هم رشته و هم ورودی بر اساس معدل واحدهای تعیین ده درصد برتر و رتبه دانشجویا .1-2

 درسی دوره کارشناسی تا پایان نیسمال ششم خواهد بود. گذرانده 

(، معیار 2-1در صورت مساوی شدن معدل دو دانشجو تا حد صدم نمره )ذکر شده در بند   .1-3

تعیین دانشجوی با رتبه برتر تعداد واحدهای گذرانده تا پایان نیمسال ششم خواهد بود. 

 بطوریکه دانشجوی با تعداد واحد بیشتر رتبه برتر را به خود اختصاص خواهد داد.

 د.نآموخته شوسال تحصیلی دانشکثر در مدت هشت نیمحدا باید دانشجویان داوطلب .1-4

پذیر  پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان .1-5

 است.

یید شورای آموزشی أهای تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تپذیرش در رشته .1-6

 پذیر است.دانشگاه امکان



، به دلیل اهواز ز شرایط این ماده در دانشگاه شهید چمرانئرتر دانشجویان حاچنانچه ده درصد ب: 1تبصره 

ای انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیالت مربوطه استفاده نکردند و ظرفیت ده درصد دوره کارشناسی ارشد رشته

های  دانشگاهتکمیل نگردد، در اینصورت دانشگاه مجاز به پذیرش دانشجو از دانشجویان واجد شرایط سایر 

در پذیرش و  اهواز باشد. دانشگاه شهید چمران نامه می این شیوه 4کشور مطابق با موارد عنوان شده در ماده 

 باشد. مختار می کامالًها  دانشگاه سایریا عدم پذیرش داوطلبان 

اختیار  : دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویانی که طول مدت تحصیلشان به دالیلی خارج از2تبصره 

خود )مانند بیماری ، ماموریت والدین یا همسر و یا به دلیل زایمان( حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از 

یید کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل، برای أمدت مجاز مذکور در این آیین نامه بشود را پس از ت

 استفاده از تسهیالت این آیین نامه بررسی کند.

دانشجویی را  های علمی نهایی المپیاد مرحله های اول تا پانزدهماختیار دارد برگزیدگان رتبه : دانشگاه2ماده 

ه ئبا ارا  ریزی آموزشی وزارت های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامهبرای ورود به همان رشته یا رشته

 پذیرش کند. ،به صورت مازاد بر ظرفیت   ادیمعرفی نامه از دبیرخانه المپ

 .پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه مجاز نیست د: تغییر رشته یا محل تحصیل افرا3اده م

 –های پیام نور، آزاد اسالمی، غیردولتی  از دانشجویان دانشگاه اهواز دانشگاه شهید چمران: 4ماده 

الملل )خودگردان( برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای های بینو پردیس کاربردی-، علمیغیرانتفاعی

 نماید. پذیرش نمی کارشناسی ارشددرخشان در دوره 

 پذیرشبه نامه فقط یک بار نسبت با رعایت شرایط مندرج در این آیین اهواز شهید چمران: دانشگاه 5ماده 

د صالحیت عمومی به سازمان ییتأجهت نماید. اسامی پذیرفته شدگان  میزین شرایط اقدام ئحا تقاضای

 یید سازمان مذکور است.أنام منوط به تشود و قطعی شدن ثبت میسنجش ارسال 

 مدارک مورد نیاز:

 )مدارک ارسالی عودت داده نخواهند شد.(

 ضمیمه( 1فرم شماره  ) درخواست کتبی متقاضی -1

 (ضمیمه 2گرایش )فرم شماره  –تکمیل فرم اولویت بندی رشته  -2

 ( ضمیمه 3نامه متقاضی از دانشگاه محل تحصیل )فرم شماره  تکمیل فرم معرفی -3

 فتوکپی از کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه -4



 2122222204005ریال )غیر قابل استرداد( به حساب شماره  400،000اصل فیش بانکی به مبلغ  -5

های خاص دانشگاه شهید بانک ملی شعبه شهر دانشگاهی بنام رابط متمرکز وجوه برگزاری دوره 

 2239432به شناسه واریز  چمران اهواز

 

 :مراحل پذیرش

حفظ و هدایت استعدادهای  دفتر( به 25/01/92لغایت  10/12/96متقاضیان باید مدارک خود را از  -1

آدرس: اهواز، دانشگاه شهید چمران، ساختمان مرکزی،  شهید چمران اهواز به درخشان دانشگاه

به تقاضاهای ناقص و مخدوش ترتیب اثر  حفظ و هدایت استعدادهای درخشان ارسال نمایند. گروه

 داده نخواهد شد.

هر رشته در مقطع برتر درصد دانشجویان  10لیست ه ترتیب نفرات در پذیرش دانشجویان ب -2

 انجام خواهد شد. کارشناسی

   انجام خواهد شد. انتخاب کد رشته ها به ترتیب نفرات برتر هر رشته بندی اولویت -3

از طریق  1392اواخر خرداد ماه زمان تقریبی اعالم نتایج اولیه توسط دانشگاه شهید چمران اهواز  -4

  باشد. میسایت دانشگاه 

فرصت دارند تا در  1392اواسط تیر ماه تا  شود که اسامی آنها در نتایج اولیه اعالم می یدانشجویان -5

صورت تمایل به انصراف از پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران، 

 . انصراف خود را کتباً به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اعالم نمایند

 

 

 

 

 حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دفترمدیر 

 دانشگاه شهید چمران اهواز
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 1شماره فرم 

استعدادهای درخشان دانشگاه شهيد  درخواست استفاده از سهميه پذيرش بدون آزمون

 3197 -98سال در  كارشناسي ارشد در مقطع چمران اهواز

 مدیر محترم دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

 با سالم

 ............رتبه ................... رشته ......................... دانشجویاينجانب ............................. ؛احتراماً             

دانشررررر ا.  گرررررراي. ................................  ر دی ................ اش دانشررررر... ....................................

دانشر ا. شرد .    استع.ادهای درخشران آشمون  باشم   درخواست پذيرش ب. ن ................................. می

نمايم كره االالارا     را دارم. اينجانب تعد. می 9397-98در مقطع كارشناسی ارش. در سال  اهواش چمران

ای محررش گرردد كره االالارا  اشرتبا.       كه در هر مرحله درخواستی را صح ح گزارش نمايم   در صورتی

نمرايم تراريد دانر.     درضمن ااالم میتوان. درخواست اينجانب را باالل نماي..  ام، دانش ا. می ارائه نمود.

ل تی ئودانش ا. ه چ ونه مس ،تأخ ر در صور  خواه. بود   9397شدريور  39آموخت ی اينجانب قبل اش 

بعال . آگاهی دارم كه پذيرش اينجانب در صور  تأي ر. ندرايی    اه. داشت.درقبال پذيرش اينجانب نخو

دانش ا. بصور  موقت بود.   پرذيرش قطعری پرز اش تأي ر. صرالح ت امرومی توسرگ هسرته گرزين.          

گردم كه پرز اش ببرت نرام،  درت ت.م رل       ساشمان سنج. آموشش كشور انجام خواه. ش.    متعد. می

 فتر استع.ادهای درخشان دانش ا. مرا عه نمايم.     فرمدای تأي . صالح ت امومی به د

 آدرس متقاضي:  

 :  منزلتلفن شماره 

 شماره تلفن همراه:

 نام و نام خانوادگي متقاضي :

 : و اثر انگشت امضا
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 2فرم شمار. 

بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشجويان جهت پذيرش  گرايش-بندی رشته اولويتفرم 

 درمقطع كارشناسي ارشد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 تقاضای دانشجو:

سه   گذران.ن ......... )ح.اقلبه شمار. دانشجويی ................... بامع.ل كل ..............  اينجانب آقای/خانم ....................................

نامه پذيرش ب. ن  به استناد ش و.  دانشجويان هم رشته  هم  ر دی خود هستم برتر % 91(  زء 6چدارم كل  اح.ها تا پايان ترم 

ب. ن آشمون استع.ادهای  ، تقاضای پذيرشدر مقطع كارشناسی ارش.اهواش د . چمران آشمون استع.ادهای درخشان دانش ا. ش

  . را دارم  به ترت ب ا لويت های شير گراي. ودر رشته  درخشان

گراي.  ك. آن براساس رشته های مو ود در دفترچه انتخاب رشته كارشناسی ارش.  –ا لويت های درخواستی)انوان رشته 

 .درصور  ا.م درج ك.  انوان دق ق ا لويت حذف خواه.ش.( –ت.م ل شود 

 

 :ك. گراي. -گراي.:                                                                      ك. رشته –رشته انوان  -9

 

 :ك. گراي. – گراي.:                                                                       ك. رشته –انوان رشته  -2

 

 :ك. گراي. – گراي.:                                                                       ك. رشته –انوان رشته  -3

 

 

 تاريد  امضاء                                                                                                                        
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  1فرم شماره 

 

 برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد 0/0/81مورخ 77849/12معرفی نامه متقاضیان حائز شرایط آیین نامه شماره 

         مشخصات شناسنامه اي: -1

 نام خانوادگی:                                       نام :                                 نام پدر : -1

   13تاریخ تولد: ......./......./......                                           مرد                      جنس زن 

 .      کد ملی: ..................................                             شماره شناسنامه: ......................................

 

 مقطع كارشناسي:تعیین نوع  .2

   کارشناسی پیوسته     کارشناسی ناپیوسته  

 جزء ده درصد برتر مقطع کاردانی ناپیوسته خود می باشد

 نام دانشگاه دوره کاردانی ناپیوسته:...................................

 رشته دوره کاردانی ناپیوسته:..........................................

 )رتبه کشور:..........( درصد برتر 20جز  درصد برتر10جز 

 

 اطالعات دوره فارغ التحصیلي دوره كارشناسي: .3

 .......... رشته فارغ التحصیلی:................................. گرایش:.................................. نام دانشگاه:...................

  13نیمسال .............. سال ...............تاریخ ورود به تحصیل: 

 )فارغ التحصیل خواهد شد( 13حداکثر تا نیمسال........... سال........... مشغول به تحصیل 

 )کسانی که فارغ التحصیل شده اند( 13تاریخ فارغ التحصیلی: نیمسال ................. سال ........ فارغ التحصیل 

 رتبه فارغ التحصیلی:...................  التحصیلی:.........../...........معدل فارغ 

 

 اطالعات وضعیت تحصیلي داوطلب: .4

 وضعیت نوع دوره:

   روزانه شبانه

 معدل:......./..........   عداد واحدهای گذرانده............. واحدت تعداد ترم های گذرانده:....................ترم

 باشد. واحد می 115با گذراندن حداقل و  2*معدل برای فارغ التحصیالن کارشناسی پیوسته تا پایان ترم 

 :.............. نفردانشجویان هم ورودی تعداد ثبت نام شدگان  رتبه:.....................

 

 

 

 :محل تحصیل مهر و امضاء معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

  

  

 

  

 

 

  


