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 بسمه تعالی 

 استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد  نامه پذیرش بدون آزموندستورالعمل اجرایی آیین

 (0410-0412)سال تحصیلی 
حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، این  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( جمهوری اسالمی ایران مربوط به هایدر راستای اجرای سیاست

درخشان  شورای هدایت استعدادهایدوره  تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دستورالعمل بر مبنای آیین

 رسیدهبه تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان  01/9/0411 تدوین و در تاریخ 0/01/89 مورخ 2212-آ-به شماره عتف عتفوزارت 

 است.

 شرایط الزم متقاضی

 شود.(؛)عدد غیرصحیح تعداد واحدها به پایین گرد می ششم سال تحصیلیتا پایان نیمدرسی  هایواحد سه چهارمگذراندن حداقل  (0

 ؛سال تحصیلینیم 9 در کارشناسی حداکثر اتمام دوره (2

شود.( )عدد غیرصحیح رتبه به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل میبرتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی   %50 فهرستقرار گرفتن در  (2

 ؛(ششمسال تحصیلی )در پایان نیم هابرای سایر رشته 70و حداقل  ،پایه و فنی مهندسیهای علوم برای رشته 50 میانگین کل حداقلبا 

 پذیر است.آموختگی و صرفا برای یک بار امکانپذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش (4

 

دفتر استعدادهای درخشان  ارائه درخواست بهمتقاضیان در زمان  آموزشی-فوق وضعیت علمی گانهچهاربندهای مالک تشخیص افراد واجد شرایط   0تبصره 

 . شودبه هیچ وجه اعمال نمی )نظیر درج نمره دروس ناتمام و ...( ثبت درخواستمتقاضیان پس از  آموزشی-تغییرات پدید آمده در وضعیت علمیو لذا  بوده

سال تحصیلی نیم 01حداکثر  2مدت مجاز مذکور در بند  (زمان در دوره رشته تحصیلی مقطع کارشناسیهم ای )تحصیلمتقاضیان دو رشتهبرای   2تبصره 

 های دوره کارشناسی پیوسته ادامه دهند. را در هر یک از رشته توانند تحصیل خوداست. متقاضیان مذکور در صورت پذیرش می

 دانشجویان بهترازی معدل تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس ضریب هم گرایش-های موجود در هر رشتهظرفیتاز  یک سوم  2 تبصره

  .شودها اختصاص داده میسایر دانشگاه آموختگانو دانش

ورودی خود باشند وجود دارد، رشته و همدوم دانشجویان هم %01که جزء  دانشگاه سمنانآموختگان امکان ثبت درخواست برای دانشجویان و دانش 4 تبصره

برتر  %05) 2بند  حائز شرایطکارشناسی ارشد افراد در دوره پذیرش بدون آزمون  انصراف یا عدم تقاضایبه شرط  اما پذیرش این دسته از متقاضیان صرفاً

د که این تبصره صرفاً شوتأکید میاست.  قابل بررسیشرایط بندهای فوق( سایر )به شرط دارا بودن و با اولویت رتبه ورودی( رشته و همدانشجویان هم

 .است دانشگاه سمنانواجد شرایط آموختگان مخصوص دانشجویان و دانش

دارا بودن نامه از  دبیرخانه المپیاد و معرفی هئبه شرط ارا ،در هر رشته دانشجویی کشوری-های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمیتبهبه ر  5 تبصره

 شود.، ظرفیت مازاد اختصاص داده میهای چهارگانه فوقشرایط بند

-سال دانشجویان همو به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیم شوندآموخته سال تحصیلی دانشبه متقاضیانی که در طول شش نیم 6تبصره 

  شود.ظرفیت مازاد برای پذیرش اختصاص داده می  4و  2، به شرط دارا بودن شرایط بندهای برتر باشند %05 ءورودی خود جزرشته و غیر هم

توانند اقدام به ثبت درخواست کنند که سنوات تحصیلی آنها در دوره کارشناسی پیوسته از دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته در صورتی می 7تبصره 

بندی و تعیین ضیان برای رتبهسال تحصیلی باشد. مقایسه متقانیم 9آموختگی از رشته و دانشگاه دوم حداکثر زمان ورود به رشته و دانشگاه اول تا زمان دانش

سال به سنوات مجاز حداکثر تا یک نیم تغییر رشتهدر مورد دانشجویان  کنند.شود که از آن مدرک دریافت میجویان دانشگاهی انجام میبا دانش برتر 05%

 شود. اضافه می 2 بند در مذکور

 مدارک مورد نیاز
 مدارک الزامی

 ؛تصویر شناسنامه (0

 ؛تصویر کارت ملی (2

آموزش دانشگاه محل تحصیل متقاضی رسیده اداره ( که به تایید 0 مطابق فایل پیوستورودی )رشته و همگواهی رتبه در میان دانشجویان هم (2

 ؛باشد

 ؛ریز نمرات دوره کارشناسی (4
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 .سمنانریال از طریق درگاه الکترونیکی تعیین شده در سامانه گلستان دانشگاه  111119 وجه غیر قابل استردادپرداخت  (5

 مدارک اختیاری

 در شرایط برابر دارندگان مدارک زیر در اولویت قرار خواهند گرفت:

 ؛.(، ..گواهی ثبت اختراع سوابق پژوهشی )مقاالت علمی، (0

 .دانشجویی کشوری -رتبه برتر در مسابقات علمی احرازگواهی  (2

 ت مهم    تذکرا

نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره  تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب شود که محتوای آیینبه متقاضیان اکیدا توصیه می (0

را به دقت مطالعه نمایند. )که به پیوست آمده است(  0/01/89مورخ  2212-آ-شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت عتف به شماره عتف

 اضی است. بدیهی است مسئولیت رعایت مفاد آیین نامه مذکور بر عهده شخص متق

به مدارکی  صورت پذیرد. golestan.semnan.ac.irبه آدرس  دانشگاه سمنان از طریق سامانه گلستان باید به صورت الکترونیکی ارسال مدارک (2

 که از طریق پست یا دستی ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 باشد که به هیچ وجه قابل تمدید نیست.می 21/8/0411تا   28/9/0411تاریخ  ازمهلت ثبت درخواست  (2

 استعدادهای دفتر وبگاه طریق از ( را2)مدرک الزامی شماره  رتبه گواهی صدور درخواست باید سمنان دانشگاه آموختگاندانش و دانشجویان (4

 لذا از مراجعه حضوری خودداری شود. .نمایند دفتر استعدادهای درخشان ارسالدرخواست، به  اینترنتی ارسال منوی -درخشان

-پذیرفتهو همچنین  الملل )خودگردان(های بینو پردیس، کاربردی-غیرانتفاعی، علمی-غیردولتی آزاد اسالمی، پیام نور، هایدانشجویان دانشگاه (5

و  و کارشناسی ناپیوسته نیمه حضوری ،های مجازیدانشجویان دورهدارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی، شدگان آزمون اختصاصی )داخلی(، 

 نیستند. درخواستمجاز به ثبت  نیز اتباع غیرایرانی

کارشناسی  هایگرایش-های کارشناسی مرتبط با رشتهگرایش-های رشتهرساند پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بر مبنای اولویتبه اطالع می (6

را مالک انتخاب  2 پیوست که اطالعاتشود صیه می. لذا به متقاضیان اکیداً توگیردصورت می ،اندمعین شده  2ارشد مورد تقاضا که در پیوست 

 رشته قرار دهند. 

 گیرد. لذا به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.صورت می داوطلب پذیرش نهایی بر اساس مدارک و سوابق (7

 باشد.پذیرش نهایی منوط به تأیید شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان و سازمان سنجش آموزش کشور می (9

 .نام ضروری استداشتن اصل مدارک ارسالی برای ثبتدر صورت پذیرش نهایی به همراه  (8

سازمان سنجش آموزش کشور توسط دانشگاه سمنان، در صورت پذیرش نهایی متقاضی در دانشگاه سمنان و درج نام پذیرفته شده در پرتال  (01

 متقاضی حق پذیرش از دانشگاه دیگری را ندارد و حذف نام متقاضی از پرتال سازمان سنجش مقدور نخواهد بود.

یهی است شدگان نهایی از طریق سایت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سمنان برای ثبت نام اعالم خواهد شد. بداسامی پذیرفته (00

انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان خواهد  معنیعدم مراجعه و ثبت نام در موعد مقرر )که متعاقباً اعالم خواهد شد( به 

 بود.

 باشد.ها برای سازمان سنجش آموزش کشور محفوظ میگرایش-برخی رشته و ظرفیت حق اعمال تغییر در عنوان (02

 پذیر نیست.تحصیل افراد پذیرفته شده به هیچ وجه امکانتغییر رشته یا محل  (02

 بدیهی است ارسال مدارک هیچ گونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد. (04

 اطالعات تماس

 استعدادهای درخشاندفتر  -معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی -دانشگاه سمنان پردیس شماره یک -میدان دانشگاه -سمنان  نشانی پستی

 25020-08000  کدپستی                                                       talent@semnan.ac.ir  ایمیل                                                        122-16120522  تلفن

http://www.golestan.semnan.ac.ir/

