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دارد براساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر 

وزارت علوم، تحقیقات و  61/64/51مورخ  455992/4در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ) آئین نامه 

طبق جدول پیوست ) جدول الف(  6955-6211فناوری ( اقدام به پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 

 .نماید

   دانشگاه سیستان و بلوچستان که پیوست می باشد بر اساس اطالعات  لیست اسامی دانشجویان

های آموزشی تهیه شده و ممکن است بر موجود در سیستم گلستان و ضوابط اعالمی از طرف گروه

اساس اعتراضات واصله بعدی تغییر کند. بنابراین چنانچه اعتراضی دارید مستقیماً به اطالع گروه 

د. از طرف دیگر مرتباً وب سایت دانشگاه بازبینی نموده تا در صورتی استعدادهای درخشان برسانی

 .که اسم شما از لیست حذف شد فرصت اعتراض داشته باشید

  وجه قطعی نیست و صرفاً منوط بر وجود ظرفیت قانونی پذیرش بدون پذیرش افراد لیست به هیچ

ه با شود کاز این رو توصیه می آزمون در کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد.

های تمام تالش و همت در کنکور کارشناسی ارشد شرکت و سعی کنید از آن طریق وارد دوره

 .کارشناسی ارشد شوید

 

 د:باشمی زیر شرح به اسامی استخراج برای شده اعمال ضوابط مهمترین 

 نیمسال شش در التحصیلیفارغ برای الزم واحدهای کل چهارم سه حداقل گذراندان 

 .تحصیل نخست

 د.باش برتر %91 جزء هاورودیهم بین در بایستمی دانشجو  

 نیمسال شش پایان در آموزشی هایگروه سوی از شده اعالم معدل حداقل داشتن 

 .تحصیل نخست

 نیمسال هشت از تحصیل سنوات طول تجاوز عدم. 

 
  لغایت  61/16/55از تاریخ باشد، شده جدول پیوست اعالم افرادی که اسامی آنان در

 کپی برگ یک تحویل با و مراجعه درخشان استعدادهای دفتر به شخصاً دارند فرصت  96/14/55

 صورت در یا و اول رشته در نامثبت جهت درخواست فرم تکمیل و( خوانا)ملی کارت و شناسنامه

 .نمایند نامثبت دیگر هایگرایش در شرایط، داشتن
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  جهت انتخاب رشته گرایش کارشناسی ارشد از اطالعات جدول الف استفاده الزم به توضیح است

نمایند تا چنانچه در رشته گرایش اول خود شرط معدل الزم را ندارند در صورت تمایل در دیگر 

 .های رشته خود تقاضا دهندگرایش

  خود را به آدرس مدارک   96/14/55لغایت  61/16/55بایستی از تاریخ عالقه مندان سایر دانشگاهها

زاهدان، خیابان دانشگاه، بلوار بهارستان، سازمان مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان، صندوق 

 درخشان استعدادهای گروه ، تکمیلی  حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت 58699-589پستس 

 بررسی گردند پست تحویل   96/14/55 تاریخ از پس که مدارکی است بدیهی.  نمایند پست

 .نمیشوند

 دانشگاهها سایر مندان عالقه الزم رایطش: 

 حداقل سه چهارم کل  متقاضی بایستی در پایان شش نیمسال نخست تحصیل

 .واحدهای الزم برای فارغ التحصیلی را گذرانده باشد

  متقاضی بایستی در پایان شش نیمسال نخست تحصیل در بین هم ورودی ها جزء

 .برتر باشد %91

  حداقل معدل الزم اعالم شده از سوی گروههای آموزشی را در متقاضی بایستی

 .پایان شش نیمسال نخست تحصیل داشته باشد

 طول سنوات تحصیل متقاضی نباید از هشت نیمسال تجاوز نماید. 

 

 عالقه مندان سایر دانشگاهها مدارک الزم جهت ارسال: 

 

  تکمیل فرم الف با مهر و امضای معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل 

 تکمیل فرم ب 

 یک برگ کپی شناسنامه و کارت ملی خوانا و پر رنگ 

  متقاضی نباید از هشت نیمسال تجاوز نمایدطول سنوات تحصیل. 

 و  2944962610110ریال به شماره حساب  111111صل فیش واریزی به مبلغ ا

نزد بانک ملی. لطفا در فیش واریزی نام و نام خانوادگی  11919612111111106شناسه 

 .متقاضی ذکر گردد
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تحویل پست شوند یا ناقص ارسال گردند   96/14/55از تاریخ ی که پس مدارکتذکر: 

 .بررسی نمی شوند

 


