
 

 

جهت ادامه تحصیل  ضوابط آیین نامه استعداد های درخشان
 9011-9911در سال  تحصیلی    به کارشناسی ارشدکارشناسی 

فقط به کارشناسی ارشد( در مقطع کارشناسی بدون آزمون  پذیرش) 2 ماده مشمول دانشجویان ❇
و آن هم صرفا برای سال و دوره تحصیلی بالفاصله بعدی خود می توانند از تسهیالت یک مرتبه 

 ادامه تحصیل به مقطع باالتر استفاده کنند.

مقطع کارشناسی ارشد، واجدین شرایط فقط یک نوبت مشروط به  بهبا آزمون  سهمیه درخصوص❇
 آنها نگذشته باشد. ز دو سال از زمان فارغ التحصیلی بیش ا  اینکه

سنجش پزشکی بازه زمانی دقیق در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد اعالم می  هر ساله از طرف مرکز –
 گردد.

 تخصیص نامه شیوه - می باشدهر ورودی  اول رتبه مختص فقط: آزمون بدونسهمیه استعداد درخشان 
 .نمایند رشته انتخاب همنام های رشته جدول طبق -شود مطالعه امتیاز

تا پایان ترم آخر  ( درصد برتر 91نفر اول ورودی )معدل کل برای مقطع کارشناسی  ،ن نامه جدیدطبق آیی
 می شود محاسبهتحصیلی 

 بدون سھمیه دو ھر از اول سال ھمان در التحصیلی فارغ از بعد توانند می کارشناسی مقطع اول های رتبه
  .نمایند استفاده ھمزمان طور به آزمون با و آزمون

 عدم صورت در ولی بود خواھد دانشجو عھده به فوق سھمیه نوع انتخاب روش، دو ھر در قبولی صورت در 
 . باشند نمی بعد سال در آزمون با سھمیه از استفاده به مجاز قبولی

 از اول سال در تواند می نماید، استفاده سال یک در فرصت دو ھر از نباشد مایل دانشجو که صورتی در
 .کند استفاده آزمون با سھمیه از دوم سال در و آزمون بدون سھمیه

 طبق را الزم نصاب حد و نموده شرکت ارشد  آزمون در بایدداوطلب   :آزمون با استعداد درخشان سهمیه
 . نمایند کسب ضوابط

 از تفادهاس به مجاز فقط  باشند می ارشد کارشناسی مقطع در ھمنام رشته فاقد که کارشناسی مقطع اول رتبه
 جدول رشته های همنام در سایت می باشد(). باشند می آزمون با % ٠١ سھمیه

فر بجز ن) به ارشد مقطع کارشناسی متقاضی سهمیه استعداد درخشان معدل کل برای ،ن نامه جدیدطبق آیی
 می شود درنظر گرفته بدون احتساب ترم آخر  (یاول ورود



 

 9011سھمیه استعدادھاي درخشان ضوابط مربوط به داوطلبان متقاضي استفاده از  
 

 

         استعداد درخشان: تبصره های مهم آیین نامه

 رتر فارغ التحصیالن قرار می گیرددرصد ب 01مجموع ورودی دانشگاه در یک سال تحصیلی مالک : 9تبصره 
 رداز، پردیس های خودگردان و بین الملل()اعم از دانشجویان  بهره مند از آموزش رایگان، شهریه پ

 تر: محاسبه معدل  کل برای با آزمون ها  به مقطع باال2تبصره      

  سهمیه )مختص  در نظر گرفته می شود معدل کل برای مقطع کارشناسی بدون احتساب ترم آخر
 به کارشناسی ارشد(از کارشناسی با آزمون ها استعداد درخشان 



جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان بدون آزمون به مقطع  کارشناسی ناپیوستهدانشجویان  –
درصد برتر بودن در  01نیازی به احراز شرط  99 کارشناسی ارشد طبق آیین نامه جدید ابالغ شده سال 

 دوره کاردانی ندارند. ) برخالف سالهای قبل (

معدل کارشناسی ناپیوسته طبق ضوابط آیین نامه استعداد درخشان مالک عمل محاسبه می �� –
 باشد.

رخواست عضویت دانشجو در سامانه هم آوا "بخش استعداد درخشان" بایستی الزم بذکر است د  –
 حتما در زمان قبل از فراغت از تحصیل ثبت شود.

بعد از فراغت از تحصیل، سامانه برای درخواست دانشجوی استعداد درخشان غیر فعال می ❌  –
 گردد.

 :نکته مهم 

 %01داده شده، درصورتی که حداقل تغییر رشته، انتقالی و یا تطبیق واحد در مورد دانشجویان  –
واحدهای درسی خود را با همان ورودی گذرانده باشند با همان ورودی مقایسه می شوند و در غیر این 

 د درخشان بهره مند شوند.صورت نمی توانند از تسهیالت آیین نامه استعدا

 

 



 

 
 

 

 

 
 
  

 

 



 %٠١ آزمون بدون درخشان استعداد سھمیه انتخاب در مجاز ھمنام ھای رشته
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


