
 

 بسمه تعالی

 

  شگاه خوارزمیدان

         

     1401-1402سال تحصيلی دانشگاه خوارزمی  ارشد بدون آزمـونكارشناسیدانشجوی پذيـرش  فراخوان      

 )سهميه استعدادهای درخشان(    

 

در  پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشاننامه آيين"براساس كارشناسی پيوسته  آموختگاناز بين دانشدانشگاه خوارزمی در نظر دارد 

در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری شورای هدايت استعدادهای درخشان  6/11/1398مورخ  و/300430 شماره" دوره كارشناسی ارشد

 باشد:به شرح ذيل میشرايط داوطلبان  پذيرد.بدانشجوی بدون آزمون در مقطع كارشناسی ارشد  پيوستهای مندرج در جدول رشته

 

  :دانشجو در دوره كارشناسی شرايط

 ونيمسال تحصيلی  6گذراندن كه پس از  97-98نيمسال اول و  96-97نيمسال دوم ورودی  كارشناسی مقطع ممتاز دانشجويان -1

ند ورودی خود باشرشته و همان همده درصد برتر دانشجويپانز به لحاظ ميانگين كل جزو درسیسه چهارم كل واحدهای حداقل 

 .آموخته گردندنيمسال تحصيلی دانش 8حداكثر در مدت  و

 

زيده يا گبرای ورود به همان رشته بر دانشجويی -رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهايی المپيادهای علمیبرگزيدگان  -2

 توانند در اين فراخوان شركت كنند.می دبيرخانه المپياد سازمان سنجش آموزش كشور با معرفیرشته های مرتبط 

 

  

توانند از یم يک بارو صرفا برای  آموختگی )بدون داشتن وقفه تحصيلی(پس از دانش افراد مشمول اين آئين نامه بالفاصله :1تبصره

 مند شوند.تحصيلی كارشناسی ارشد بدون آزمون بهرهتسهيالت ورود به دوره 

 

ده درصد برتر دانشجويان حائز شرايط اين آيين نامه به دليل انصراف يا عدم تقاضا، از تسهيالت مربوط استفاده ننمايند پانزچنانچه  :2تبصره 

دی همان جايگزينی صرفا ده درصد برتر بع يا ظرفيت مقطع كارشناسی ارشد رشته ای تکميل نشد، در اينصورت دانشگاه مجاز به

 در آن رشته / گرايش می باشد. با اولويت رتبه متقاضيان)صرفا دانشجويان دانشگاه خوارزمی( دانشگاه 

 



ل در مقايسه با ميانگين كو به لحاظ  آموخته می شوندطول شش نيمسال تحصيلی دانشپذيرش متقاضيانی كه در  :3تبصره 

باشند، به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسی ارشد همان ده درصد برتر پانزه هم وروديهای خود جز

 سال در اختيار دانشگاه می باشد.

زمان تحصيل هممدت مجاز برای دانشجويان دانشجو می بايست حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلی دانش آموخته شود.  :4تبصره 

 نيمسال تحصيل می باشد. 10در دو رشته، حداكثر 

 آموخته شوند.دانش 31/6/1401: برای تمامی متقاضيان الزامی است كه در تاريخ 5تبصره 

 

-پيام نور -آزادهای دانشگاهآموختگان و دانش رديپذیم انجام ی دولتیهادانشگاهصرفا  آموختگاندانش انيم از رشيپذ -

از  به استفادهمجاز  پرديس های خودگران  – غير انتفاعی - دوره های مجازی - فنی و حرفه ای  -علمی كاربردی

 باشند.نمیتسهيالت اين فراخوان 

دانشجوی تحصيل همزمان در صورت داشتن شرايط می تواند تحصيل خود را در هريک از رشته های دوره كارشناسی پيوسته با تاييد  -

 ادامه دهد. معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشگاه

 مجاز نيست.رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده بر اساس اين دستور العمل  تغيير -

 .نمايد. ، نسبت به پذيرش حائزين شرايط بر اساس اين دستور العمل اقدام میدر هر سال فقط يکباردانشگاه  -

نمی باشد. لذا به داوطلبان توصيه می شود مراحل و  پذيرش قطعیارائه مدارک و دارا بودن شرايط به هيچ عنوان به منزله  -

 نيازهای آزمون سراسری ورود به دوره كارشناسی ارشد را نيز رعايت كنند. پيش

 تقاضای داوطلبان از اختيارات الزم برخوردار می باشد. رد يا قبولدانشکده در  -

 .گرددمی قطعی ذيصالح مراجع و سنجش سازمان تاييد از پس و بوده مشروط صورت به دانشجويان پذيرش -

 مجاز به استفاده از اين سهميه نمی باشند.  اتباع خارجیمتقاضيان  -

پذيرش نهايی داوطلب بطور همزمان از طريق چند دانشگاه و سازمان سنجش آموزش كشور مجاز نيست، مضافا آنکه داوطلب  -

 نمايد.  پذيرش قطعیچندين دانشگاه درخواست  همزمان توسطتواند بطور نمی

و يا پس از مهلت مقرر ارسال شده باشد  مدارک ناقصنخواهد شد. به  هيچ عنوان مستردمدارک داوطلبان و وجه دريافتی به  - 

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.



 عمل به جلوگيری وی تحصيل ادامه از ای، مرحله هر در داوطلب ارسالی مدارک در واقع خالف مطلب هرگونه احراز درصورت -

 .بود خواهد داوطلب عهده به آن عواقب مسئوليت و آمد خواهد

 

 نام الکترونيکیثبت

با مراجعه به نشانی اينترنتی  7/3/1401لغايت  7/2/1401تاريخ متقاضيان بايد جهت ثبت نام الکترونيکی از 

https://golestan.khu.ac.ir   مدارک اقدام نمايند. بارگزارینسبت به انجام ثبت نام و 

 :جهت ثبتنام الکترونيکی مدارك الزم

  3×4يک قطعه عکس  -1

 شناسنامه و كارت ملیاز تمام صفحات  كپی -2

سه  و با گذراندن حداقل ششمشامل كليه نمرات حداقل تا پايان نيمسال  دوره كارشناسی)يا كارنامه شش نيمسال( نمرات  ريز -3

 درسی. هایواحد چهارم كل

 .(1مطابق فرم شماره ) رشته مربوطه وروديهای همهم دانشجويان در ميان درصدپانزده احراز جايگاه در مقطع كارشناسی پيوسته:  -4

 

فارغ  31/6/1401شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسی كه  بايستی حداكثر تا دانشجويان ويژه  (2فرم شماره )تکميل و ارائه  -5

 .التحصيل شوند

 

. در صورت داشتن مقاله و يا فعاليت علمی و پژوهشی و ساير فعاليتها عنوان فعاليت خود را در اين فرم قرار دهيد. 4تکميل فرم شماره  -6

 )تکميل اين فرم الزامی نمی باشد(.

 ملیبانک   0103033939000به شماره حساب  ( ريال يک ميلبون)ريال 000/000/1به مبلغ و بررسی مدارک ثبت نام  ی هزينه -7

ی دريافت شده ضمنا هزينه .قابل پرداخت از طريق سامانه گلستان می باشدبه نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی 

 .بودجهت بررسی مدارك بوده و به هيچ عنوان قابل استرداد نخواهد 

 

 نکات مهم: 

https://golestan.khu.ac.ir/


صورت می پذيرد، لذا  به  www.khu.ac.irهر گونه اطالع رسانی به داوطلبان منحصرا از طريق پايگاه اينترنتی دانشگاه به نشانی  -

 .داوطلبان توصيه می شود به منظور اطالع از هر گونه نکته الزم، اطالعيه های مربوطه را از طريق سايت دانشگاه بطور منظم پيگيری نمايند

 لذا خواهشمند است از هرگونه تماس تلفنی و يا مراجعه غير ضروری به دفتر استعدادهای درخشان جدا خودداری نمايد.

 

گونه مدارک به دفتر استعدادهای درخشان  نام در فراخوان به صورت اينترنتی می باشد. لذا خواهشمند است از ارسال هرثبت -

 خودداری نماييد.

اعالم اسامی پذيرفته شدگان در موقع متقضی از طريق پايگاه اينترنتی دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسيد لذا از هر گونه  -

 ی با اين دفتر خودداری فرمائيد.تماس غير ضرور

 

 

 

 

 

 و تحصيالت تکميلی معاونت آموزشی 

 استعدادهای درخشان دفتر

http://www.khu.ac.ir/

