
 دانشجويان ممتاز دربدون آزمون پذيرش در مورد دانشگاه صنعتي شريف اطالعيه 

 99-99سال تحصيلي  برایكارشناسي ارشد  دوره
 

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلی کارشناسی "نامه  بر اساس آئيندانشگاه صنعتی شریف 

-دورشتهدانشجویان و  4931 نيمسال اول ورودیکارشناسی نشجویان زارت علوم، تحقيقات و فناوری، از ميان داو "ارشد

تعداد محدودی را  ،<< عتفوزارت بر اساس اعالم   شورک یک سطحهای انشگاهدو این دانشگاه >> 4939 ورودی ای

 پذیرد.  های کارشناسی ارشد می بدون آزمون ورودی جهت ورود به دوره
 

 . خواهد بود آموزش كشورسازمان سنجش منوط به تاييد  نهايي متقاضيانپذيرش  توجه:

 

به دفتر  91/19/97تا  97 /11/99از تاريخ  خود راو مدارک بايست فرم درخواست  متقاضيان مي

  ارائه كنند. دانشگاه استعدادهای درخشان

  

 :ط الزم جهت درخواستايشرحداقل 

دانشجویان دانشگاه شریف: با گذراندن حداقل سه چهارم از واحدهای دوره کارشناسی خود تا نيمسال ششم تحصيلی  -4

 .باشند مربوطهدوره کارشناسی رشته  % نخست25 ( جزء94/6/37)

پس از گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای دوره کارشناسی ان سایر دانشگاههای مشمول این فراخوان: دانشجوی -2

)پرونده  باشند. مربوطه )رتبه در گرايش قابل قبول نيست( تحصيليدر رشته   3تا  1های رتبهخود جزء 

 (.در صورت وجود گواهی رتبه بررسی خواهد شدصرفاً داوطلبان 

-اول و دوم پذيرفته ميهای رتبهنفر مي باشد فقط  09تعداد وروديهای آنها زير  هايي كهتذكر: رشته

 شود.

 94/6/38اتمام تحصيالت کارشناسی تا تاریخ  -9

تشویق و حمایت از دانشجویان  با وضعيت تحصيلی ممتاز  منظورفقط به  کارشناسی ارشدپذیرش بدون آزمون در مقطع تذكر: 

شود که ارائه تقاضا از این طریق  هيچگونه  لذا تاکيد میاست.  دکارشناسی ارشآزمون عادی  زجدا ا فرایندیصورت گرفته و 

شود  نماید و به کليه متقاضيان توصيه می د دانشگاه ایجاد نمیکارشناسی ارشبا متقاضی در آزمون  ویژهحقی در رابطه با برخورد 

 رعایت نمایند. را دقيقاً کارشناسی ارشدنيازهای آزمون عادی مراحل و پيش

 

 نكات مهم:
برای ورودی بدون آزمون، مورد  و دانشگاه آزاد نوبت دوم  ،های مجازی، نيمه حضوری و غيرحضوریمدارک دورهـ 4

 پذیرش نخواهد بود.

و پس از اعالم نتایج اوليه، برای رشته  درخواست متقاضی فقط برای ورود به یک رشته تحصيلی بررسی خواهد شد -2

 دیگری قابل بررسی نيست.

http://yon.ir/wjPvJ


بایست فرم تطبيق واحد  ای ضمن اینکه فقط در یک رشته می توانند فرم درخواست پر کنند، می دانشجویان دورشته -9

 خود را به مدارک مورد نياز ضميمه کنند.

 مهندسیهای مدیریت و اقتصاد، شکدهتوانند برای ورود به دان های مختلف می ـ دانشجویان رشته1

و فلسفه علم فرم درخواست پر کنند. در این صورت درخواست نامبردگان فقط برای  (2)های زبانو گروه (4)انرژی

 دانشکده یا گروه مزبور منظور خواهد شد.

 ی دریا داوطلب شوند.توانند برای کارشناسی ارشد مهندسهای مهندسی مکانيک و مهندسی دریا میرشته جویاندانش -5

 ارشد مهندسی هوافضا درخواست دهند.توانند برای کارشناسیرشته مهندسی مکانيک می جویانهمچنين دانش

 

آموختگان کارشناسی مهندسی برق، مهندسی ای فقط از ميان دانشکارشناسی ارشد مهندسی انرژی و مهندسی هسته  (4)

 پذیرد.مکانيک، مهندسی شيمی و فيزیک دانشجو می

 پذیرد .مهندسی برق دانشجو میو های مهندسی کامپيوتر ( رشته زبان شناسی رایانشی، صرفاً از کارشناسی رشته2)

 : مدارک مورد نياز

 تکميل شده درخواستفرم  -1

 کارنامه تحصيلی                        آخرین  -2

 ه مبدأ )برای متقاضيان خارج از دانشگاه(دانشگا در تحصيلی رشته در   9تا  4های گواهی کسب رتبه -9

 در صورت وجودمندرج در فرم درخواست، دیگر پژوهشی سوابق علمی  -1

با شناسه بانک ملت  4626960586حساب شماره به هزار ریال  700ر000/-مبلغ  اصل و کپی فيش واریزیارسال  -5

 مدیریت جمعداری آموزشهای آزاد.  493695واریز 

 .صورت حضوری و بصورت پست امكان پذير استارسال مدارک  ب

  تذكر:
لذا متقاضيان گرامی  قرار نخواهد گرفتدرخواستهای متقاضيان مورد بررسی  ،نقص مدرکهر گونه در صورت وجود  -4

 در ارائه مدارک مورد نياز حداکثر دقت را لحاظ فرمایند.

ط موجود در فراخوان درخواست ایشان مورد بررسی قرار شرایط متقاضيان با ضوابدر مغایرت وجود هر گونه در صورت  -2

  نخواهد گرفت.

 .عودت داده نخواهد شدالذکر مورد بررسی قرار نگيرد مبلغ پرداختی پرونده متقاضيان به دالیل فوق در صورتيکه -9

 

 دانشگاه اداره استعدادهای درخشان نشاني

 اداره استعدادهای درخشان –ن اداره کل آموزش ساختما - دانشگاه صنعتی شریف –تهران: خيابان آزادی 

  024- 66465011: و نمابر تلفن

 1059999590كد پستي:   


