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اساس   مراغه  دانشگاه     " كارشناسي ارشد تحصيلي    پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره " نامه آيين   بر 
وزارت   17/10/1401مورخه    307862/2و آئين نامه شماره    299574/2و اصالحيه شماره    77948/21ابالغيه شماره  

فناوري علوم، و  نامه و    تحقيقات  مصوب    شيوه  برا  درخشاناستعدادهاي    امورو    سهرئي  هيئتاجرايي  سال  دانشگاه،  ي 
  ء كه جز ، آزاد و ...)  ام نور، غيرانتفاعيپي (دانشگاه هاي دولتي، سته  يو پ كارشناسي  از بين دانشجويان   1402-1403تحصيلي 

رشته    20 و هم  ورودي  هم  دانشجويان  معدل  ميانگين  برتر  از طر   خود درصد  كه  هايي  رشته  كليه  در  باشند،  آزمون  مي  يق 
 پذيرد.دانشجو ميصورت مازاد بر ظرفيت و با رعايت كامل مقررات مربوطه،    سراسري پذيرش دانشجو دارد، به 

   فرم تكميل شده گواهي رتبه   را به همراه  مدارك  كپيدانشجويان پس از مطالعه دقيق شرايط و ضوابط و تكميل مدارك،  
از طري  )بخش استعدادهاي درخشان   www.maragheh.ac.ir وبگاه دانشگاه  ( اداره    هق پست ببه صورت حضوري يا 

  .نمايند ارسال تحويل يا  امور استعدادهاي درخشان دانشگاه مراغه

 
 

 :شرايط الزم براي ارائه درخواست
نيمسال  پيوسته  شجويان دوره كارشناسيدان -1 پ  1398اول و دوم سال    هاي   ورودي  تا  نيمسالكه    ششم   ايان 

 برنامه ريزي و گسترش شوراي مصوبخود (    واحدهاي درسي   ارمهسه چبا گذراندن حداقل    تحصيلي، 

ي خود و هم ورود  دانشجويان هم رشته  برتر  درصد  20  ءبه لحاظ ميانگين معدل كل، جز  و    ) عالي  آموزش
 باشند. 

مسال مي توانند درخواست خود ني  8موختگي در  به شرط دانش آ  97ن ورودي بهمن  ا: دانش آموختگ1تبصره  
 را ارائه نمايند. 

با  2تبصره   اي،  رشته  آزمون  بدون  پذيرش  ظرفيت  چنانچه  تكميل   20:  شرايط،  حائز  دانشجويان  برتر  درصد 
)،  درصد برتر  30(ه درصد برتر بعدي، در پايان شش نيمسال  تقاضاي دانشجويان با ميانگين معدل كل د د،  نشو

 شرايط بررسي مي شود. را بودن ساير در صورت دا
                با   كرونا بيماري  شيوع با  مرتبط دليل به و   992و    991،    982نيمسال هاي  در كه دانشجوياني :  3تبصره  

) حذف دانشگاه  تاييد تحصيلي  كارنامه  در  (با درج  ان د  واحد   كسر با آناندرسي   واحدهاي حدنصاب د،اشته 

 ي ابالغيه هاي و آيين نامه ضوابط و مطابق شرايط  - درسي واحدهاي چهارم سه  عمجمو  از واحد ٤ حداكثر
                                     مي گردد.  محاسبه -عتف وزارت

  .نيمسال دانش آموخته شود 8و طي  31/6/1402متقاضي بايد حداكثر تا  -2

به لحاظ    دانش آموخته مي شوند و  نيمسال تحصيلي  6كه در    1399: در خواست متقاضيان ورودي    1تبصره  
 20خود جزء    غير هم وروديدانشجويان هم رشته و  نيمسال    8ميانگين معدل كل در مقايسه با ميانگين كل  

ب مازاد  به صورت  باشند،  برتر  بررسي    ردرصد  قابل  آزمون،  پذيرش بدون  داوطلبان ظرفيت  است  است. ضروري 
 يند. مشمول اين تبصره، در فراخوان ثبت نام نما

مراغه   دانشگاه  كارشناسي ارشد  دوره بدون آزمون فراخوان پذيرش  

)2140-3140(سال تحصيلي   
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: تقاضاي برگزيدگان علمي در رشته هايي كه برنامه درسي آنها طبق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي 2تبصره  
 نيمسال تحصيلي مصوب شده باشد، قابل بررسي است.   9پيوسته، در دوره كارشناسي 

 و  كاردانييند، لذا دانشجويان  شجويان كارشناسي پيوسته مي توانند براي پذيرش بدون آزمون اقدام نماتنها دان -3
 ، مجاز به شركت در فراخوان نمي باشند. كارشناسي ناپيوسته  

محاسبه   -4 نحوه  از  اطالع  و    20جهت  آدرس    30درصد  به  مراغه  دانشگاه  وبگاه  به  برتر  درصد 
 www.maragheh.ac.ir   مراجعه فرماييد.  در قسمت امور استعدادهاي درخشان 

تاريخ فارغ التحصيلي متقاضيان  مجاز است و لذا    بالفاصله پس از دانش آموختگيپذيرش براي سال تحصيلي   -5
 گذشته باشد.   بيش از يك سال نبايد 

نيمسال آموزشي و براي   10طول مدت مجاز تحصيلي براي دانشجويان تحصيل همزمان در دو رشته، حداكثر   -6
 نيمسال آموزشي مي باشد.   9اند، حداكثر دانشجوياني كه تغيير رشته داده

هاي   -7 دوره  در  كه  دانشجوياني  براي  تحصيلي  مجاز  مدت  اند، كارورزي  طرح  ماهه    6تا    3طول  كرده    شركت 
 نيمسال مي باشد.   10ماهه، حداكثر  12تا  9نيمسال و براي دوره هاي  9 حداكثر

 
  :تعيين اولويت ها( انتخاب رشته/ گرايش)  

كد رشته هاي دفترچه (طبق    متقاضيان مي توانند حداكثر دو رشته / گرايش را به ترتيب اولويت خود انتخاب
 نمايند.  ارسالو سپس  فرم گواهي رتبه درجدر و   سازمان سنجش) 1401آزمون ارشد 

قيد  ،  نام رشته و گرايش آنها در  ايميل: درخواست متقاضي صرفا در اولويت هايي بررسي مي شود كه  1تبصره  
 . . لذا ضروري است داوطلب در انتخاب  رشته / گرايش ها و اولويت آنها دقت نمايدگرديده باشد 

رشته / ، وجود دارد. در صورت حذف احتمالي  هاي مشمول پذيرش  حذف رشته:  احتمال تغيير و يا  2تبصره  
 گرايش، حقي براي متقاضي ايجاد نمي شود.  

 
 تذكرات مهم 

  
وجه پرداختي بابت بررسي پرونده بوده و در صورت  نقص مدارك يا عدم پذيرش، به هيچ عنوان مسترد نخواهد  )1

 شد.  

ك اسكن شده خوانا نباشد، درخواست وي  نمايد و يا مدار  در صورتي كه متقاضي اطالعاتي خالف واقع را ارسال )2
 بررسي نخواهد شد.  

راغه  م  دانشگاه  كارشناسي ارشد  دورهفراخوان پذيرش بدون آزمون   

)2140-3140حصيلي (سال ت  
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تكميل دقيق فرم مطابق با مدارك بارگذاري شده  دانشجو موظف است در صورت داشتن شرايط الزم نسبت به   )3
حق اعتراضي اقدام نمايد. در صورت عدم رعايت موارد فوق، مسئوليت هر گونه اشكالي بر عهده دانشجو بوده و  

 .ندارد

محل تحصيل افراد پذيرفته بر اساس آئين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان تغيير  تغيير رشته و يا   )4
 در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد مجاز نيست. 

(سازمان سنجش آموزش كشور) خواهد   پذيرش نهايي متقاضيان منوط به تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري )5
 .بود

 ز اعالم اسامي پذيرفته شدگان اخذ خواهد گرديد. اصل مدارك پس ا )6

   هنگام ارسال مدارك حتما شماره تلفن تماس ثابت و همراه ذكر گردد. )7

 بخش استعدادهاي درخشان قابل دريافت است.    www.maragheh.ac.ir رم گواهي رتبه از وبگاه دانشگاه  ف )8

 . است 10/12/1401مدارك آخرين مهلت ارسال  )9

 
 

   :جهت ارسال    زم  رك المدا    ▪

 عكس )  1

 كارت ملي و صفحه اول شاسنامه  كپي  ) 2

 ريز نمرات تا پايان نيمسال ششمكپي )3

 ره آموزش دانشگاه محل تحصيلابه (تا پايان نيمسال شش) تاييد شده توسط ادفرم گواهي رت) 4

كارشناس تحصيل  محل  دانشگاه  سربرگ  در  بايد  ها  دانشگاه  ساير  رتبه  گواهي   : مهر تبصره  و  امضائ  از  پس  و  ي 
 شود. اسكن و ارسالدانشگاه محل تحصيل، 

مب  كپي)  5 به  واريزي  ميليونغ  لفيش  د    ريال  يك  حساب  مربه  تجارت  نزد(اغه  انشگاه  شماره   بانك  به 
 )شهريهبنام   546099024

 
    :   اعطاي تسهيالت ويژه    ▪

 
كارشناس  انيدانشجو ر  -هاي كشور  دانشگاه  ي برتر مقطع  تا سوم   يتبه هاحائز   رتبه   -اول  كل  و    100تا    1هاي 

چه از دانشگاه،  ني ارشد ا ي در مقطع كارشناس ليدر صورت ادامه تحصن ورودي كارشناسي ارشد  (بدون سهميه) آزمو
 ر يز  ازاتياز امتدرخشان،    يبدون آزمون  استعدادها  رشيپذ  هيسهم   قيو چه از طر   يدر كنكور سراسر  يقبول  قيطر

 : د يگردند بهرمند خواه

مراغه   دانشگاه  كارشناسي ارشد  دورهفراخوان پذيرش بدون آزمون   

)2140-3140(سال تحصيلي   
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 گان ياختصاص خوابگاه  را .1
 گان، يرا هياختصاص  تغذ .2
  .ارشد ي كارشناس نامهانيپا نهيبرابر هز 2اختصاص گرنت به مبلغ  .3
 برابر 2 يياختصاص وام دانشجو .4
 

م  ،يشرق  جانيآذربا:  آدرس بلوار دانشگاه، دانشگاه مراغه  دانيمراغه،  پايه، طبقع ه  دانشكد   ،مادر،  امولوم  اداره  ر ه دوم، 
 استعدادهاي درخشان

 5518779842 -  5518779840 : پستيكد

 


