
 ارشد بدون شركت در آزمون ورودياطّلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي

 0411-0410در سال تحصيلي 

 96ويژه دانشجويان واجد شرايط ورودي 

 هادانشگاه صنعتي اميركبير و ساير دانشگاه

 
وزارت علوم تحقيقات و فنّاوري، تعداد محدودي  32/3/55مورخ  9555نامه شماره آیيندانشگاه صنعتي اميركبير بر اساس 

ها و مؤسّسات آموزش عالي كشور را بدون كنكور در مقطع دانشگاه 59دانشجوي واجد شرایط كارشناسي پيوسته ورودي 

 نماید.پذیرش مي 0411-0410ارشد سال تحصيلي كارشناسي

 

 :اطلاعات پذيرش درخواست متقاضيان*

فراخوان هاي مشمول این دانشگاه 95دانشجویان دوره كارشناسي پيوسته ورودي مهر از  تعداد محدوديدانشگاه اختيار دارد -0

به لحاظ ميانگين (، 55)بدون احتساب تابستان راندن حداقل سه چهارم كل واحدهاي درسي خود كه پس از شش نيمسال با گذ

 باشند را بدون آزمون پذیرش كند. 09 بالاي كلّ ميانگين با خودجویان هم رشته و هم ورودي برتر دانش %09كل جزء 

برتر دانشجویان حائز شرایط تكميل نشود،  %09ارشد با شناسياي در دوره كار: چنانچه ظرفيت پذیرش بدون آزمون رشته0تبصره

-ميدر آن رشته يان متقاضبا اولویت رتبه صنعتي اميركبير دانشگاه دانشجویان برتر بعدي  %01 مجاز به جایگزیني صرفاًدانشگاه 

 باشد.

 توانند درخواست خود را ارائه نمایند.نيمسال مي 8آموختگي در به شرط دانش 59: متقاضيان ورودي بهمن 3تبصره

تواند براي محاسبه حدنصاب واحدهاي درسي دانشجویاني كه در طبق مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه مي :2تبصره

واحد از مجموع سه چهارم واحدهاي  4كسر حداكثر اند، با گذراندن نيمسال ششم بوده و حذف واحد داشتهدر حال  58بهمن 

 اقدام نماید. درسي

 د.نآموخته گردنيمسال دانش 8و طي  20/9/0411حداكثر تا تاریخ  متقاضيان بایستي-3

اند و به آموخته شدهكارشناسي پيوسته، دانشنيمسال تحصيلي در دوره  9كه در طول  59ورودي  : درخواست متقاضيان0تبصره

صورت ه برتر باشند، ب %09نيمسال دانشجویان هم رشته غير هم ورودي خود جزء  8لحاظ ميانگين كل در مقایسه با ميانگين كل 

 یرش بدون آزمون، قابل بررسي است.مازاد بر ظرفيت پذ

 باشد.براي همان سال امكان پذیر مي آموختگي و صرفاً : پذیرش براي سال تحصيلي بلافاصله پس از دانش3تبصره

 

 :اكرات مهمتذ*

با ارائه هاي مرتبط، هاي علمي دانشجویي براي ورود به همان رشته یا رشتهالمپيادنهایي  09تا  0هاي برگزیدگان رتبهدرخواست -0

 باشد.قابل بررسي ميبه صورت مازاد بر ظرفيت پذیرش  سازمان سنجش آموزش كشور نامه از دبيرخانه المپيادمعرفي

هاي آزاد اسلامي دانشگاهغيرانتفاعي، هاي هاي مجازي، نيمه حضوري یا غيرحضوري، آموزش محور و نيز دانشگاهمدارک دوره-3

براي ورودي بدون  اندنمودههاي خارج از ایران اخد و دانشجویاني كه مدارک خود را از دانشگاه، علمي كاربردي هاواحد شهرستان

 مورد پذیرش نخواهد بود. آزمون

مرتبط به تشخيص دانشگاه تخاب كرده است و نام اینترنتي انشود كه در ثبتاي بررسي ميدانشكده در درخواست متقاضي صرفاً-2

 باشد.با رشته تحصيلي كارشناسي خود مي



 باشد.اینترنتي قابل مشاهده مينام هاي مورد پذیرش در سامانه ثبتليست رشته/گرایش 

 بدهند به ترتيب اولویت درخواستاز یک دانشكده را ( كارشناسي رشته با مرتبط) گرایش در سه توانندمي داوطلبان. 

 ارشد مجاز نيست.یرش بدون آزمون در مقطع كارشناسينامه پذیرفته شده بر اساس آیينپذتغيير رشته یا محل تحصيل افراد -4

شدگان اوليه پس از بررسي در موعد مقرر از طریق سایت اداره استعدادهاي درخشان و المپيادها اعلام خواهد یرفتهاسامي پذ-9

 شد.

 الزامي است. 09نامه داخلي داشتن معدّل كّل بالاي : طبق آیين0تبصره

 به اداره گردد( اعلام مي )در تاریخي كه متعاقبا 0411شدگان نهایي در تابستان جهت كنترل این شرط، مراجعه پذیرفته

عدم مراجعه حضوري یا عدم كسب شرط فوق موجب لغو پذیرش بدون  استعدادهاي درخشان و المپيادها دانشگاه الزامي است.

 شود.آزمون مي

 

 نام:* نحوه ثبت

 سایت طریق از 01/8/99 الي 0/8/99 زماني بازه در را خود اینترنتي نامثبت بایستي متقاضيان

pgrad.aut.ac.ir/3/applicant  تكميل نمایند و نيازي به مراجعه حضوري نيست و دانشگاه در قبول یا رد تقاضا بر اساس امتياز

 باشد.مكتسبه مختار مي

 باشد.ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هيچ عنوان به منزله پذیرش نمي

براي داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایي منوط به تأیيد سازمان سنجش آموزش بدیهي است اعلام نتایج اوّليه هيچگونه حقّي 

 باشد و احراز صلاحيت عمومي و انضباطي دانشجویان ضروري است.كشور مي

 نام انجام خواهد شد.كه همزمان با تكميل پرونده در سامانه ثبتريال  111/011مبلغ رداخت پ

 گردد.وجه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي

 

 درخواست متقاضيان: *نحوه بررسي

 نمایند كسب را امتياز نصاب حد كه شماره پرونده متقاضياني اوليه توسّط اداره استعدادهاي درخشان و المپيادها، بررسي از پس

 متقاضيان بایستي و گرددمي اعلام المپيادها و درخشان استعدادهاي اداره سايتوب  طریق از ماهآذر  دوّم هفته در حدوداً

 .دهند تحویل اداره این به مقرّر هايتاریخ در را گرددمي اعلام متعاقباً كه اداره این نياز مورد مدارک

 نام اینترنتي نكرده باشند، به هيچ وجه بررسي نخواهد شد.ت مقرر اقدام به ثبتمدارک متقاضياني كه در مهل

و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب شرایط پذیرش از طریق این  نام، بررسي مدارکنانچه در هر مرحله از ثبتچ

 نام ایشان لغو خواهد شد.فراخوان را ندارد یا مغایرتي بين مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ثبت

 در خصوص اعلام نتایج جداً خودداري گردد. مراجعه حضوري و يا تماس تلفنيخواهشمند است از 

 

 

 

 

 

 او المپيادهاداره استعدادهاي درخشان 

 دانشگاه صنعتي اميركبير


