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 «به نام ایزد یکتا»

 
 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 گروه استعدادهای درخشان 

 

 درخشان  یبدون آزمون استعدادها رشیپذ نامهوهیشفراخوان و 

 1402-1403 یلیارشد سال تحص یو بلوچستان دوره کارشناس ستانیدانشگاه س

 

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی  نامهنییآ»مطابق دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 های دوره کارشناسی ارشدگرایشتمامی رشته /در  (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 17/10/1401مورخ )ابالغیه « ارشد

دارای ظرفیت پذیرش روزانه از طریق کنکور کارشناسی  1403-1402دانشگاه سیستان و بلوچستان که در سال تحصیلی 

   .ردیپذیم، با لحاظ نمودن شرایط ذیل دانشجو کارشناسی پیوستهدوره  آموختگاندانشارشد هستند، از میان دانشجویان و 

 

 شرایط پذیرش متقاضیان الف: 

های دولتی که تا پایان شش نیمسال با دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه 98  مهرماهو  97 ماهبهمنورودی دانشجویان  :1 

 و رشتههمبرتر دانشجویان  میانگین کل،  جزء بیست درصدکل واحدهای درسی خود به لحاظ  چهارمسهحداقل گذراندن 

 بدون آزمون اقدام نمایند. رشیپذرقابتو ارسال مدارک جهت شرکت در  نامثبتنسبت به  توانندیمهم ورودی خود باشند، 

 درخواست خود را ارائه نمایند. توانندیمنیمسال  8در  یآموختگدانش شرطبه 97کارشناسی ورودی بهمن  آموختگاندانش :1 تبصره

در دوره کارشناسی ارشد با بیست درصد برتر دانشجویان حائز شرایط تکمیل  یارشتهچنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون : 2تبصره 

یمسال با در پایان شش نصرفاً تقاضای دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با میانگین کل ده درصد برتر بعدی نشود، 

 .خواهد شداولویت رتبه در آن رشته و در صورت داشتن سایر شرایط، بررسی 

 د.نشو آموختهدانشو طی حداکثر هشت نیمسال  31/06/1402حداکثر تا تاریخ  پذیرش بایستی انمتقاضی :2

و به لحاظ میانگین  اندشده آموختهدانشنیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته،  6که در طول  درخواست متقاضیانی :3 تبصره

مازاد بر  صورتبهباشند،  جزء بیست درصد برترو غیر هم ورودی خود  رشتههمنیمسال دانشجویان  8کل در مقایسه با میانگین کل 

 نمایند.  نامثبتاست. ضروری است داوطلبان مشمول این تبصره در فراخوان  یبررسقابل، ظرفیت پذیرش بدون آزمون

 .باشدیم ریپذامکانبرای همان سال  صرفاًو  یآموختگدانشپذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از : 4 تبصره

 انتخاب نمایند. جدول الفبه ترتیب اولویت خود از  گرایش -ه حداکثر سه رشت توانندیممتقاضیان : 5تبصره 

منوط به پذیرش دانشجوی روزانه مطابق با دفترچه کنکور کارشناسی ارشد جدول الف  یهاشیگراپذیرش در رشته  :6تبصره 

 .باشدیم 1402-1403 سال
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نهایی و در مرحله  نمودشرکت خواهند  1402که در المپیاد  دانشگاه سیستان و بلوچستان 3تا  1 یهارتبهدانشجویان :3

دانشگاه سیستان و  تحصیلی ویژه نهیهزکمکتوانند از گردند؛ میرتبه آورندگان رشته گرایش خود  برتر %50جزء 

 مند گردند.بلوچستان بهره

 المللنیب یهاسیپرد، علمی کاربردی و یرانتفاعیغ - یآزاد اسالمی، غیردولت، نورامیپهای دانشجویان دانشگاه :4

 )خودگردان( مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

های خارج از کشور و دانشجویانی که مدرک خود را از دانشگاه، ایرانی انتقالی از دانشگاهیرانیرایغپذیرش دانشجویان : 5

 نیست. ریپذامکان، از طریق این فراخوان اندنمودههای خارج از ایران اخذ 

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره  نامهنییآتغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس  :6

 تحصیلی کارشناسی ارشد، مجاز نیست.

اینترنتی، انتخاب کرده  نامثبتکه در فرم تقاضا و در زمان  شودیمبررسی  ییهاتیاولودر  صرفاًدرخواست متقاضی . 7

 است. 

وجود  هاشیگراامکان بررسی در سایر  عنوانچیهبهمرتبط،  یهاشیگرادر صورت عدم تکمیل ظرفیت سایر رشته /  :8

 و اولویت آنها دقت کند.  هاشیگراضروری است داوطلب در انتخاب رشته/  ؛ لذاندارد

 

 ب: ظرفیت پذیرش 

درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه در هر کد محل  40 اندازهبهظرفیت پذیرش روزانه بدون آزمون حداکثر : 1

دو سوم این ظرفیت به که  (گرددیمریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل  صورتبهعدد غیرصحیح ) تحصیل است

 هادانشگاهو متقاضیان سایر  آموختگاندانشباقیمانده به  سومکیدانشگاه سیستان و بلوچستان و  آموختگاندانش

 اختصاص خواهد یافت. 

 . گرددیمرایگان انجام  صورتبهروزانه و  یهادورهدر  نامهنییآپذیرش از طریق این : 2

 

 ج: تهیه و ارسال مدارک الزم 

یممدارک الزم جهت شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد به شرح ذیل 

 ؛ باشد

 ها()الزامی برای متقاضیان سایر دانشگاه هادانشگاهتکمیل فرم گواهی رتبه ویژه دانشجویان سایر  .1

 تکمیل فرم درخواست پذیرش )الزامی برای کلیه متقاضیان( .2

 )الزامی برای کلیه متقاضیان( تعهدنامهرم فتکمیل  .3

 )الزامی برای کلیه متقاضیان( ستیلچکتکمیل  .4

 الزامی برای کلیه متقاضیان()یک برگ کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی )خوانا و پررنگ(  .5

نزد  00101602000000086و شناسه  2177362604004 حسابشمارهبه  الیر 000/000/1اصل فیش واریزی به مبلغ  .6

الزامی برای متقاضیان سایر دانشگاه) .در فیش واریزی نام و نام خانوادگی متقاضی ذکر گردد لطفاًبانک ملی. 

  (ها
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 باشند مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ناقص ارسال گردند و یا   30/12/1401: مدارکی که پس از تاریخ 1تذکر 

و  رشیپذعدمبررسی درخواست متقاضی بوده و در صورت نقص مدارک، متقاضیان شرکت در فراخوان جهت وجه پرداختی : 2تذکر 

 غیره مسترد نخواهد شد.

 

  نامثبتو اعالم نتایج و مراحل  هاپروندهد: فرایند بررسی 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان: متقاضیان 

 تیساوباز طریق  فرصت دارند  30/12/1401لغایت  30/11/1401تاریخ  ازفرادی که اسامی آنان در جدول پیوست اعالم شده ا  .1

آزمون  پذیرش بدون" مراجعه و پس از مراجعه به پوشه  درخشان استعدادهای صفحه گروه به usb.ac.irدانشگاه به آدرس 

پس از مطالعه کامل فراخوان پذیرش در این منو، اقدام به  مراجعه نمایند. "مهم یهاهیاطالع "به منوی   "کارشناسی ارشد

 از طریق درگاه تعبیه شده در این محل نمایند.  و تشکیل پرونده نامثبت

ک را مدار " مهم یهاهیاطالع "در منوی  موجود ستیلچکبا بایستی مطابق  متقاضیو تشکیل پرونده،  نامثبت منظوربه .2

 فایل زیپ شده، یک صورتبهسپس مدارک را  را حتمًا تایپ نموده،دارد  شدنلیتکممربوطه که نیاز به  یهافرمکامل و 

( آماده کرده و در قسمت انتخاب التین صورتبهنام و  نام خانوادگی و با عنوان دانشجو ) مگابایت 15حداکثر به حجم 

 د.اطالعات خود را ثبت نمایب و سپس فایل، بارگذاری نموده و ارسال فایل را انتخا

 و تشکیل پرونده نامثبتنام، نام خانوادگی، کد ملی، رشته تحصیلی و ارسال فایل( موجود در بخش )الزم است کلیه موارد : 3تذکر 

  تکمیل و ارسال گردد. بادقت

چه تا چنان نمودهاستفاده  جدول الف اطالعاتجهت انتخاب رشته گرایش کارشناسی ارشد از  متقاضیان محترم گرددپیشنهاد می :4تذکر 

 .دهندهای رشته خود تقاضا در دیگر گرایشبتوانند در صورت تمایل  نداشته باشند،در رشته گرایش اول خود شرط معدل الزم را 

 و گلستان سیستم در موجود اطالعات اساس ، برباشدیماسامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان که پیوست  لیست .3

دانشجویان محترم پس از  یهادرخواست اساس بر است ممکن و اعالم گردیده است آموزشی هایگروه طرف از اعالمی ضوابط

در صورت داشتن هرگونه درخواست و اعتراضی مزید امتنان  نی؛ بنابرانماید تغییر دفتر استعدادهای درخشان دییتأبررسی و 

  دانشگاه مراجعه و درخواست خود را مطرح نمایند. درخشان استعدادهای گروه به است که دانشجویان محترم مستقیماً

رشد ا مقطع کارشناسی در آزمون با پذیرش قانونی ظرفیت وجود بر منوط صرفاً و نیست قطعی وجهچیهبه لیست افراد پذیرش :5تذکر 

در کنکور کارشناسی ارشد خود با تمام تالش و همت دانشجویان عزیز شود که توصیه می رونیازا. باشدیمدانشگاه سیستان و بلوچستان 

  .گردندهای کارشناسی ارشد از آن طریق وارد دوره نمایندشرکت و سعی 

 شیمی محض و زیست گیاهی() یهارشتهدر   98: اسامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ورودی بهمن 6تذکر 

 اعالم و پذیرش اولیه آنها انجام خواهد شد. ،پس از پایان نیمسال ششم آنها

 :هادانشگاهسایر متقاضیان  

سیستان و  دانشگاه تیساوباز طریق فرصت دارند  30/12/1401لغایت  30/11/1401تاریخ  از هادانشگاهمتقاضیان سایر  .4

 پذیرش بدون" مراجعه و پس از مراجعه به پوشه  درخشان استعدادهای صفحه گروه به usb.ac.irبه آدرس  بلوچستان

پس از مطالعه کامل فراخوان پذیرش در این منو،  مراجعه نمایند. "مهم یهاهیاطالع "به منوی   "آزمون کارشناسی ارشد

 از طریق درگاه تعبیه شده در این محل نمایند.  و تشکیل پرونده نامثبتاقدام به 
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 خود مدارک"  مهم یهاهیاطالع "موجود در منوی  ستیلچکبایستی مطابق با  متقاضیو تشکیل پرونده  نامثبت منظوربه .5

فایل زیپ  یک صورتبهرا سپس مدارک  حتماً تایپ نموده،دارد را  شدنلیتکممربوطه که نیاز به  یهافرمرا کامل و 

( آماده کرده و در قسمت التین صورتبهنام و نام خانوادگی و با عنوان دانشجو ) مگابایت 15حداکثر به حجم  شده،

 ید. اب و سپس اطالعات خود را ثبت نماانتخاب فایل، بارگذاری نموده و ارسال فایل را انتخ

 بادقت و تشکیل پرونده نامثبتنام، نام خانوادگی، کد ملی، رشته تحصیلی و ارسال فایل( موجود در بخش )الزم است کلیه موارد : 6تذکر 

 تکمیل و ارسال گردد. 

  ایند.کارشناسی خود را ذکر نممقطع در کنار رشته تحصیلی، نام دانشگاه محل تحصیل  هادانشگاهضروری است دانشجویان سایر  :7تذکر 

   کامل درج گردد. صورتبهآدرس محل سکونت و شماره تماس  متقاضی، الزم است در فرم درخواست : 8تذکر 

 

 ه: اطالعات و نکات تکمیلی مهم 

، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان نامثبتچنانچه در هر مرحله از : 1

و مطابق مقررات با وی رفتار  شودیمو ادامه تحصیل وی جلوگیری  نامثبترا ندارد یا مغایرتی بین مدارک وجود داشته باشد، بالفاصله از 

 خواهد شد.

و اسامی تکراری توسط سیستم حذف  هالیفاو  باشدیمهر فرد تنها قادر به ارسال یک فایل زیپ شده و تنها یکبار  شودیم خاطرنشان: 2

 .ماندیمخواهند شد و تنها فایلی که ابتدا بارگذاری شده است در سیستم باقی 

حه دانشگاه و صف تیساوبآتی از طریق  یهاهیاطالعطبق اولیه )پذیرش اولیه دانشگاه(  شدگانرفتهیپذزمان اعالم نتایج و اسامی : 3

از طرق دیگر  یرساناطالعمسئولیتی در قبال  گونهچیهخواهد شد. دانشگاه  یرساناطالع  usb.ac.irاستعدادهای درخشان به آدرس 

 ندارد.

و گروه استعدادهای درخشان دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی  دانشگاه تیساوبمرتب  صورتبهردد که دانشجویان عزیز گیادآور می: 4

بررسی  فرصت و تحصیالت تکمیلی را چک بفرمایند تا در صورت بروز هرگونه مشکلی )عدم درج نام دانشجو یا حذف نام ایشان از سایت(

 داشته باشد. وجود یرساناطالعو 

آزمون سراسری  یازهاینشیپمراحل و  شودیمکند. به کلیه متقاضیان توصیه شرکت در این فراخوان، حقی برای متقاضی ایجاد نمی: 5

 کارشناسی ارشد را دقیقًا رعایت نمایند.

 .باشدینمبه معنی پذیرش  عنوانچیهبهحداقل شرایط  دارابودنارائه درخواست و : 6

 پذیرش قطعی نیست.پذیرش اولیه به منزله : 7

 پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.: 8

اکیدًا خودداری نمایید. در  به دفتر استعدادهای درخشان از هرگونه تماس تلفنی و مراجعه حضوریخواهشمند است : 9

 وقتدراسرع  هادرخواستو  سؤاالتمطرح نمایید، کلیه  bto@usb.ac.ir طریق ایمیل از  خود را سؤاالتصورت لزوم 

 پاسخ داده خواهد شد. 

 

 

 «گروه استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان»
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داهی ردخشان    گروه استعدا

 

 

 

 درخواست پذیرش(فرم )

 معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 با سالم؛

............ دانشجوی ........... به شماره ملی ..................................احتراما اینجانب ............................................................ فرزند ..........................................

......... ورودی.................................. نیمسال آخر/ دانش آموخته رشته........................................................ گرایش...................................

م که از طریق تسهیالت آیین نامه های وزارتی و مصوبات دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه..........................................، عالقه مند

ادامه تحصیل دهم. خواهشمند است تقاضای پذیرش اینجانب در رشته گرایش  1402دوره روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان در مهرماه 

 ن سنجش آموزش کشور ثبت نمایید:های زیر )به ترتیب اولویت( بررسی و نتیجه را در پرتال سازما

 ....................................................3................................................................ اولویت2........................................................................ اولویت1اولویت

هی و اختیار کامل، در همه حال مطیع قوانین و مقررات آموزشی، دانشجویی و پژوهشی مصوب دانشگاه سیستان و اینجانب با آگا

 31/6/1402بلوچستان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظام وظیفه عمومی بوده و می دانم و می پذیرم که بایستی حداکثر تا تاریخ 

و در شروع نیمسال اول سال تحصیلی  ر تاریخ .............................. فارغ التحصیل گردیده ام() د از دوره کارشناسی فارغ التحصیل شده

در دوره کارشناسی ارشد ثبت نام اولیه کرده و در کالسهای درس حضور یابم. می دانم که ثبت نام قطعی از اینجانب منوط  1403-1402

زمان سنجش آموزش کشور و سایر مراجع ذیصالح از جمله گزینش است و از این بابت تابع به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سا

می کنم که به هیچ سازمان یا نهادی تعهد خدمت نداشته و می توانم  ممی پذیرم. اینجانب اعالمقررات جاری بوده و کلیه عواقب آن را 

نشگاه باشم. اینجانب نتیجه بررسی دانشگاه و اطالعیه های بعدی مرتبط با شروع دوره کارشناسی ارشد، به صورت تمام وقت در اختیار دا

پیگیری کرده و مطابق  www.usb.ac.irبا پذیرش بدون آزمون را مرتبا )حتی در خالل تابستان( از طریق وب سایت دانشگاه به آدرس: 

 آن عمل می کنم. 

در هر زمان و هر مرحله از تحصیل، که خالف تعهدات فوق کشف و اثبات بدینوسیله کلیه مراتب فوق را تایید کرده و متعهد می شوم که 

 شود، از ادامه تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شده و عواقب قانونی مترتبط به آن را بدون هیچگونه اعتراضی، پذیرا باشم.   

شماره تلفن  ...................................تاریخ:.....متقاضی:............................ شجوییشماره داننام و نام خانوادگی متقاضی:.........................................

........... .................... ........................ ...... همراه:...................................شماره تلفن ثابت:.......................................آدرس کامل پستی: .............

 تاریخ فراغت از تحصیل ......................................... امضاء متقاضی............................................. ................................

 اثر انگشت متقاضی ................................. 
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داهی ردخشان گروه    استعدا

 گواهی رتبه ویژه دانشجویان سایر دانشگاهها
 

 معاون محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 با سالم؛

.................... در نیمسال اول/دوم سال احتراما به اطالع می رساند آقای/خانم......................................فرزند........................ به شماره ملی .........

رایش...................................... مقطع کارشناسی دوره روزانه/ نوبت دوم این تحصیلی ................................. در رشته ......................................گ

دانشگاه که تعداد .............. نفر در مجموع دوره روزانه و نوبت دوم ثبت نام کرده اند، پذیرفته شده و در شش نیمسال نخست تحصیل، 

کل واحدهای درسی را با میانگین کل ...................................... )با حروف( گذرانده تعداد................ تعداد .................. واحد درسی از مجموع ....

اند. الزم به یادآوری است که نامبرده در پایان شش نیمسال نخست تحصیل، به لحاظ میانگین کل، بین مجموع ورودی های روزانه و 

................. شده اند و )در تاریخ .................................فارغ التحصیل شده اند(/ )طبق بررسی های بعمل آمده تا شبانه موفق به کسب رتبه .....

 30/07/1401فارغ التحصیل خواهند شد.( و بنابراین واجد شرایط استفاده از تسهیالت اعطایی آیین نامه وزارتی مورخ  31/6/1402تاریخ 

ن نامه بنا به درخواست مشارالیه جهت ورود بدون آزمون به دوره روزانه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشند. ای

 صادر و تقدیم ایشان شده و فاقد هر گونه وجاهت قانونی دیگری از جمله ترجمه است. 1402در مهرماه 

 با احترام

 دانشگاه....................................معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 مهر و امضاء

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

داهی ردخشان    گروه استعدا

 1402-1403فرم تعهد نامه ثبت نام ارشد بدون آزمون سال 

توسط سازمان سنجش آموزش  1402-1403 سال تحصیلی  ارشدبا توجه به عدم تایید نهایی اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع  

در  ..………… تحصیلی مقطعپذیرفته شده در  ..........................................به شماره ملی   .................................................... اینجانب کشور،

با اطالع کامل از پذیرش اولیه از  ..............................................دانشکده......................................گروه آموزشی....................................................رشته 

، نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام می نمایم. بدیهی است  در صورت عدم تایید نهایی پذیرش اینجانب سیستان و بلوچستاندانشگاه 

ی و موارد نداشته و ثبت نام الکترونیک سیستان و بلوچستانجش کشور، هیچگونه ادعایی نسبت به قبولی در دانشگاه از سوی سازمان سن

ضمنا در صورت دریافت  تلقی شده و حق هر گونه اعتراض تحت هر شرایطی را از خود سلب می نمایم. "کان لم یکن"مربوطه به آن 

وارد شوم در اسرع وقت مانشجویی، خوابگاه و ...که به اینجانب تحویل شده باشد، متعهد میامکانات و تسهیالت دانشگاه از قبیل کارت د

 ذکر شده را به واحدهای ذی ربط دانشگاه عودت دهم.

    

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ

 امضا
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داهی ردخشان    گروه استعدا

       

دانشجوی بدون آزمون کارشناسی ارشدچک لیست مدارک و درخواست پذیرش   

 نام و نام خانوادگی: .............           دانشگاه محل تحصیل:  .........                  رشته: ........

 
 

 خیر  بله                   (یالزام )درخواست پذیرشتکمیل نمودن فرم  .1

 خیر  بله  (                 الزامیدر پایان شش نیمسال برای سایر دانشگاهها )  گواهی رتبه و معدل .2

 خیر  بله  (                 یالزام) تعهد نامهتکمیل نمودن فرم  .3

 خیر  بله  (                 یالزام) کارت ملیو  صفحه اول شناسنامهکپی  .4

 (هااه دانشگ سایر انیدانشجو یبرا یالزام) توسط متقاضیان سایر دانشگاهها فیش واریزی .5

 

 خیر  بله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


