
                                                                           
 دانشگاه قم   

 و تحصیالت تکمیلی یمعاونت آموزش

 گروه استعدادهای درخشان
 

 

از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد فراخوان پذیرش 

   0911 – 0011تحصیلی سال برای  استعدادهای درخشان )برگزیدگان علمی( سهمیه 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
 

 تاسسؤها و مبه منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاهدانشگاه قم 

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی "آیین نامه  براساس ،آموزش عالی کشور

مورخ  115122/1و  21/21/2191مورخ  199547/1، 5/5/2191مورخ  44977/12های شماره )ابالغیه "ارشد

واجد شرایط اختصاصی و عمومی در نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 19/22/2194

 نماید:های کارشناسی ارشد به شرح زیر اقدام میدوره
 

 شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد:
 

توانند جهت استفاده از ، میباشندکه حائز یکی از شرایط زیر  (2195های )ورودیانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی د

 درخواست خود را به دانشگاه قم ارائه نمایند.مزایای این آیین نامه 

درصد ظرفیت دوره کارشناسی ارشد خود در هر رشته محل را به دانشجویان دوره  04دانشگاه اختیار دارد حداکثر  -1

 حائز شرایط این آئین نامه به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون اختصاص دهد. روزانههای کارشناسی پیوسته دوره

درسی به لحاظ میانگین  هایواحد سه چهارمسال تحصیلی و با گذراندن حداقل  نیم شش پس ازداوطلبانی که  -1-1

 .خود باشند هایان هم رشته و هم ورودیبرتر دانشجوی درصدپانزده کل جزو 

 تحصیلی دانش آموخته شود.سال نیم هشتحداکثر در مدت  - 1-2

 برای یک بار امکان پذیر است. و صرفاًفاصله پس از دانش آموختگی پذیرش برای سال تحصیلی بال -1-3

 ید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.أیتشخیص گروه آموزشی و تهای تحصیلی مرتبط به پذیرش در رشته -1-0

 .احراز شرایط اختصاصی دانشگاه -1-5

سال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیم تبصره:

ند، برتر باش درصدپانزده هم ورودی خود جزو غیر دانشجویان هم رشته و سال میانگین کل هشت نیمکل در مقایسه با 

 به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیرش کند. 



دانشجویی را برای ورود به همان  -های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمیبرگزیدگان رتبهدانشگاه اختیار دارد  -2

های مرتبط به تشخیص شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم و با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد رشته یا رشته

 به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون پذیرش کند.

رش سال نسبت به پذی ماه هر تواند با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه، فقط یک بار تا اول شهریوره میدانشگا -3

یید أای تدانشگاه برو تحصیالت تکمیلی حائزین شرایط، اقدام نماید. اسامی پذیرفته شدگان نیز توسط معاون آموزشی 

 ید سازمان مذکور است.أیشدن ثبت نام منوط به ت ال و قطعیصالحیت عمومی به سازمان سنجش آموزش کشور ارس

 مدارک مورد نیاز:

 .شماره یکتکمیل فرم  -2

 .)پشت و رو(کارت ملی وشناسنامه صفحه اول تصویر  -1

 .ششمشده تا پایان ترم  ییدأتواحدهای گذرانده  ریزنمرات -1

 .دانشجویی( –)برگزیدگان المپیاد علمی  1 بند اصل معرفی نامه یا تصویر برابر اصل شده برای متقاضیان -7

 .در صورت موجود های پژوهشی(سایر مدارک )رزومه علمی به عالوه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت -5

ریال به شماره حساب   444/448غ ظف به پرداخت حق ثبت نام مبلوکلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون م -1

 ( به نام درآمد اختصاصی خدمات آموزشی دانشگاه قم1474شعبه الغدیر قم )کد نزد بانک ملی   4114848300440

 (تاس الزامیهمراه با مدارک واریزی فیش اصل ارسال ) باشد.سراسر کشور( می ملی)قابل پرداخت در کلیه شعب بانک 

: پستی با پست سفارشی به آدرس 52/12/8130 تاریخ کلیه داوطلبان الزم است تمامی مدارک مورد نیاز را حداکثر تا -4

 هایگروه استعداد – 1421271122کد پستی – دانشگاه قم – بعد از شهرک قدس –بلوار الغدیر  –انتهای بلوار امین  –قم 

 درخشان ارسال نمایند.
 

 توضیحات مهم:

 25/12/1308 تا تاریخ  تحویل مدارک به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه )سازمان مرکزی(، ارسال یا زمان ثبت نام *

 .باشدمی

دارک مبدیهی است ) پذیرد.نجام میا  (سراسری)دولتی های انشگاهد ()روزانه و شبانهدانشجویان  بین پذیرش فقط از *

 بررسی نخواهد شد(ها سایر دانشگاهداوطلبان 

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد، مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و  *

پذیرد. بدیهی است انجام می متقاضیانها و سوابق فناوری و مقررات دانشگاه، پس از ارزیابی و امتیاز دهی به فعالیت

 ایجاد نخواهد کرد. متقاضی گونه حقی برایتشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچ

اسامی پذیرفته شدگان همراه با مدارک و مستندات مربوطه برای تطبیق شرایط و اعالم پذیرفته شدگان نهایی، به  *

 سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد.

ا ر رشته مرتبط تقاضتوانند د( میآموزشیباشد )در صورت موافقت گروه می اولویت ادامه تحصیل افراد در همان رشته *

 نمایند.



 رایگان و بدون دریافتروزانه، صورت ه های تحصیلی باالتر بپذیرش دانشجویان ممتاز مشمول این آیین نامه در دوره *

 باشد.می شهریه

 ،به تحصیل و شروعثبت نام در صورتی که پس از  ،شوند دانشجویانی که از طریق این تسهیالت در این دانشگاه پذیرفته *

برای وزارت علوم، های مصوب براساس تعرفهملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگان  دهند، انصرافاز ادامه تحصیل 

 خواهند بود. دانشجویان ورودی آن سال

رت و در صو نمایندالعه طمدقیق را موارد ذکر شده محترم لطفاً )داوطلبان  گردد.وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی *

 وجه مذکور را واریز نمایند.( ،داشتن شرایط

با استفاده از سهمیه و بدون آزمون انتقال، میهمان، تغییر رشته و تغییر گرایش برای دانشجویانی که از طریق  *

 باشد.ممنوع میمطلقاً  ،شوندمیاستعدادهای درخشان پذیرش 

ت مرکزی گزینش دانشجو أهی یید دبیرخانهأو ت نجشسیید سازمان أت ،ثبت نام پس از پذیرش علمیقطعی شدن  *

 تا حصول آن، دانشگاه قم از صدور گواهی اشتغال به تحصیل معذور است.باشد، بنابراین می

گیرد و در صورت صالحدید، افراد حائز شرایط ن صورت میابررسی مدارک و سوابق داوطلبپذیرش دانشجو بر اساس  *

گردند. الزم به ذکر است به مدارک ناقص و یا دریافت شده مربوطه معرفی میآموزشی های گروهبه  برای مصاحبه علمی

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد تعیین شده،بعد از تاریخ 

  



 ......................... شماره:                                                   باسمه تعالی                                                                                 

 ........................... تاریخ:                                                                                                                         «فرم شماره یک»  

 
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی                                                                        

 های درخشانگروه استعداد                                                                                       

 0911-0011سال تحصیلی  دانشگاه قمفرم تقاضای پذیرش استفاده ازسهمیه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد 
 

                                                                                       

 یآموزش ریزیبرنامه/ مدیریت مدیریت خدمات آموزشی                                                                                                     
 نام و نام خانوادگی، تاریخ، مهر و امضاء                                                                                                                    

 فاقد اعتبار است  فرم تکمیل شده مذکور بدون تأیید آموزش کل دانشگاه محل تحصیل،های این فرم الزامی است، تکمیل کلیۀ قسمت
 و دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال بررسی پرونده های ناقص ندارد.

  

 )این قسمت توسط داوطلب و متقاضی تکمیل شود( :اطالعات فردیمشخصات و   الف(:

 

 محل 

 الصاق عکس

 

 ............................................................................. نام و نام خانوادگی:
 

 ............................................................................................ نام پدر:

 ........................................................................................... كد ملی: مرد         زن   جنسیت: 

 .......................................................................... سریال شناسنامه: ....................................................................................شماره شناسنامه: 

 31....... /......./ .......  تاریخ تولد: ................................................................................................ صادره از:

 ................................................................................. شماره تلفن ثابت:
  ................................................................................شماره تلفن همراه: 

 

                           

 ......................................................... آدرس پست الکترونیکی:

 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................. نشانی دقیق محل سکونت:

 
 

 ام ثبت نام ننموده     ام ثبت نام نموده 3111سال تحصیلی  (ناپیوسته)در آزمون ورودی دوره كارشناسی ارشد 

 

 :رشته و گرایش مورد تقاضا در مقطع كارشناسی ارشد به ترتیب اولویت 

 .............................................................. گرایش: .............................................................................. رشته: (1)
 ............................................................... گرایش: ............................................................................... رشته:  (2)
 ............................................................... گرایش: .............................................................................. رشته:  (1)

 

 

نمايم، همچنین به تمام سؤاالت مطرح شده در اين فرم با دقت و صداقت پاسخ دادم و صحت آن را تعهد می ..........................................................آقای/ خانم:  :اينجانب

                   باشد و مدارک ارسال شده و مبلغ پرداختی نیز عودت داده منزلۀ پذيرش قطعی نمیه مطلع هستم که ارسال مدارک به دانشگاه و پذيرش در مرحلۀ اولیه ب

 31...... /..... /......تاریخ:      امضاء متقاضی:                                                                                                                شد.نخواهد 
                                                                                   

 

 

 بایست توسط دانشگاه/ مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل تکمیل و تأیید شود()این قسمت می   :پیوستهمشخصات تحصیلی مقطع کارشناسی   (:ب

 

 

 

 

 

 ....................................................................... گروه آموزشی: ............................................................... دانشکده: .................. ................................................. نام دانشگاه محل تحصیل:
                      ..................... ................ نام گرایش: ...................... ................................. نام رشته تحصیلی:  .................................. مقطع تحصیلی:  .................................... شماره دانشجویی:

. 

 نام و نام خانوادگی:
............................................................ 

 دوم سال اولورودی نیم
 ........ /........ تحصیلی سال

 

 ...................تعداد نفرات ورودی رشته: 

 

 ...... /...... سال ششم:میانگین تا پایان نیم
 ....................................................باحروف: 

 
 

 

 دازما  10%جزء برتر15%  جزء ......... سال ششم:كسب رتبه تا پایان نیم  ...... سال ششم:تعداد واحدها تا پایان نیم شبانه وزانهنوع دوره: ر

 تعداد كل واحدهای دوره:

.................. 

 13... /... /..... تاریخ شروع به تحصیل

.....31 

 13..... /.... /..... التحصیلی:تاریخ فارغ ...............التحصیلی: های فارغتعداد ترم

 

 ................................................................................................................................................................................................................................................. آدرس پستی دانشگاه محل تحصیل:



 0911سال تحصیلی  در پذیرش بدون آزمونمقطع کارشناسی ارشد تحصیلی  هایگرایش– رشتهجدول       

 

 مالحظات زن مرد روزانه گرایش رشته تحصیلی ردیف

 دانشکده حقوق

  + +  - حقوق خصوصی 2

  + +  - حقوق جزا و جرم شناسی 1

  + -  - حقوق عمومی 1

  + +  - حقوق بین الملل 7

  + +  - حقوق مالکیت فکری 5

 الهیات و معارف اسالمیدانشکده 

  + +  - فلسفه و کالم اسالمی 1

  + +  - فقه و مبانی حقوق اسالمی 4

  + +  - علوم قرآن و حدیث 7

  + -  تفسیر اثری علوم حدیث 9

البالغهنهج  علوم حدیث 21  + -  

  + +  - تفسیر و علوم قرآن 22

  - +  اخالق اسالمی اخالق 21

  + +  فلسفه اخالق اخالق 21

خ و تمدن ملل اسالمییتار الهیات و معارف اسالمی  27   + +  

  - +  کالم شیعه شناسی 25

 دانشکده فنی و مهندسی

  - +  زئوتکنیک مهندسی عمران 21

های هیدرولیکیآب و سازه عمرانمهندسی  24   - +  

دریایی هایسواحل بنادر و سازه مهندسی عمران 27   + -  

  + +  سازه مهندسی عمران 29

  - +  کنترل مهندسی برق 11

هابهینه سازی سیستم مهندسی صنایع 12   + +  

های انرژیسیستم های انرژیمهندسی سیستم 11   + -  

  + +  تجارت الکترونیکی فناوری اطالعاتمهندسی  11

  + +  تبدیل انرژی مهندسی مکانیک 17

  + +  طراحی کاربردی مهندسی مکانیک 15

  + +  معماری اسالمی مهندسی معماری  11



 دانشکده علوم پایه 

  + +  جبر ریاضی محض 14

  + +  آنالیز ریاضی محض 17

  + -  )توپولوژی(هندسه  محضریاضی  19

  + +  آنالیز عددی ریاضی کاربردی 11

  + +  بهینه سازی ریاضی کاربردی 12

  + -  های دینامیکیسیستممعادالت دیفرانسیل و  ریاضی کاربردی 11

  + +  فیزیک ماده چگال  فیزیک 11

  + -  هاذرات بنیادی و نظریه میدان فیزیک 17

  + -  کیهان شناسیگرانش و  فیزیک 15

  + +  اپتیک و لیزر فیزیک 11

  - +  شیمی فیزیک شیمی 14

  + -  آلی شیمی 17

  + +  معدنی شیمی 19

  + -  تجزیه شیمی 71

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  + +  - آموزش زبان انگلیسی 72

  + +  - یادبیات عرب 71

  + +  - مترجمی زبان عربی 71

  + +  - زبان و ادبیات فارسی 77

  + +  مدیریت اطالعات علم اطالعات و دانش شناسی 75

های دیجیتالمدیریت کتابخانه علم اطالعات و دانش شناسی 71   - +  

  + +  - روانشناسی تربیتی 74

  + +  تعلیم و تربیت اسالمی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 77

محض فیزیولوژی فعالیت ورزشی ورزشیفیزیولوژی  79   + +  

های تفریحیمدیریت اوقات فراغت ورزش مدیریت ورزشی 51   + +  

دانشکده مدیریت و اقتصاد

  + +  تجارت الکترونیکی بازرگانیمدیریت  52

  + +  بازاریابی مدیریت بازرگانی 51

  + +  مدیریت استراتژیک بازرگانیمدیریت  51

  + +  کار آفرینی بازرگانیمدیریت  57

  + +  مدیریت عملکرد مدیریت صنعتی 55

  + -  مدیریت زنجیره تأمین مدیریت صنعتی 51

  + +  مدیریت پروژه مدیریت صنعتی 54

  + +  - حسابداری 57

  + +  بانکداری اسالمی علوم اقتصادی 59

  + +  اقتصاد اسالمی علوم اقتصادی 11



 



 



 
  



 
  



 


