
شیوه نامه پذیرش بدون آزمون دانشجو از طریق آیین نامه استعدادهای درخشان دانشگاه شهید   

 1401-1402مدنی آذربایجان در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 

»آیین   با  مطابق  آذربایجان  مدنی  شهید  در  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  آزمون  بدون  پذیرش  دوره نامه 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(،  05/05/93مورخ    21/ 77948)ابالغیه شماره   تحصیلی کارشناسی ارشد«

به   درصد 10ها از   )درخصوص افزایش سقف پذیرش دانشگاه 16/12/96  مورخ 299574/2شماره   اصالحیه

اصالحیه شماره   30 و  روزانه(  ظرفیت  محاسبه) 07/95/ 04مورخ   2/ 140036درصد  نحوه    15 درخصوص 

شماره   درصد نامه  آیین  و  دانشجویان(  سقف   06/11/98مورخ   301041/11برتر  افزایش  )درخصوص 

های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه  درصد ظرفیت روزانه(، در تمامی رشته/گرایش   40ها تا   پذیرش دانشگاه

تحصیلی   سال  در  که  آذربایجان  مدنی  سهم 1401-1402شهید  سراسری  دارای  کنکور  طریق  از  پذیرش  یه 

کارشناسی پیوسته، با لحاظ نمودن شرایط مندرج   التحصیالن ممتاز مقطع از میان دانشجویان و فارغ   هستند،

 . پذیرد در شیوه نامه پذیرش، دانشجو می

 شرایط متقاضیان پذیرش -الف

بهمن -1 ورودی  مهر 96دانشجویان  بهمن  97،  از    97و  پس  کارشناسی  با    6مقطع  و  تحصیلی  نیمسال 

برتر دانشجویان هم   %15گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی، به لحاظ میانگین کل، جزو  

مدارک   ارسال  و  نام  ثبت  به  نسبت  توانند  باشد، می  کارشناسی  دوره  در  و هم ورودی خود  رشته 

 جهت شرکت در پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.

چنانکه  1تبصره  از    15%:  تقاضا  عدم  یا  انصراف  دلیل  به  ماده  این  شرایط  حائز  دانشجویان  برتر 

ای   رشته  ارشد  کارشناسی  دوره  آزمون  بدون  پذیرش  ظرفیت  و  نکردند  استفاده  مربوط  تسهیالت 

به جایگزینی صرفا   مجاز   دانشگاه  این صورت  در  نشد،  با    %10تکمیل  دانشگاه  بعدی همان  برتر 

 متقاضیان در آن رشته )مطابق فوق( می باشد. اولویت رتبه 

تواند ظرفیت پذیرش بدون آزمون خود را از داخل و سایر دانشگاه ها تکمیل  می: دانشگاه  2تبصره 

بدیهی است دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رد یا قبولی  .  )دو سوم داخل و یک سو خارج(کند

 درخواست متقاضیان مختار است.



عدم مراجعه و پیگیری دانشجو جهت تقاضا یا ثبت نام پس از اتمام مهلت مقرر، بر  : هرگونه 3تبصره 

 عهده دانشجو بوده و دانشگاه هیچ تعهدی ندارد.

شوند  مدارک آن دسته از دانشجویان که در طول شش نیمسال تحصیلی موفق به فارغ التحصیلی می -2

هم ورودی خود هستند به صورت  برتر دانشجویان هم رشته و    %15و به لحاظ میانگین کل جزو  

 مازاد بر ظرفیت جهت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بررسی خواهد شد. 

توانند نسبت  در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور می  15تا    1دانشجویان حائز رتبه های   -3

 به ثبت نام و ارسال مدارک جهت بهره مندی از تسهیالت پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند. 

آذربایجان -4 مدنی  شهید  دانشجویان    دانشگاه  التحصیان  فارغ  و  دانشجویان  آزمون  بدون  پذیرش  در 

علمیخا دانشگاه  دولتی،  دانشگاهای  دانشجویان  از  اعم  دانشگاه  از  آزاد -رج  دانشگاه  کاربردی، 

 غیر انتفاعی مختار است.  -اسالمی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی

در صورت نیاز برای  برای دانشجویان حائز شرایط خارج از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مصاحبه   -5

 . تواند انجام پذیردرشته ای می 

 فارغ التحصیل شوند. 1401متقاضیان پذیرش بایستی حداکثر تا آخر شهریور   -6

از   -7 بیش  کارشناسی  مقطع  در  آنها  تحصیل  مدت  طول  که  به    8دانشجویانی  مجاز  باشد  سال  نیم 

 استفاده از این تسهیالت این فراخوان نمی باشند.

به دالیلی خارج از اختیار خود )نظیر بیماری،   : پرونده متقاضیانی که طول مدت تحصیلشان1تبصره 

زایمان و موارد مشابه(، حداکثر دو نیم سال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور است، پس از تایید  

کمسیون موارد خاص دانشگاه، جهت بهره مندی از تسهیالت پذیرش بدون آزمون بررسی خواهد  

 شد. 

 باشد. جاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی می: برای دانشجویان تحصیل همزمان مدت م 2تبصره 

تحصیالت  3تبصره  و  آموزشی  معاون  تایید  در صورت  اند  داده  رشته  تغییر  که  دانشجویانی  برای   :

 تکمیلی دانشگاه، حداکثر تا یک نیمسال به سنوات مجاز اضافه می شود. 

ابالغیه  -8 آموختگان   31/06/96مورخ    49505شماره    مطابق  دانش  کشور،  آموزش  سنجش  سازمان 

را  آزمون  بدون  پذیرش  تسهیالت  از  استفاده  امکان  کارشناسی(  به  )کاردانی  ناپیوسته  کارشناسی 

 ندارند. 

 پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر است.  -9



 ظرفیت پذیرش -ب

آیین نامه شماره  ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان طبق  

مقطع   %40،   11/98/ 06مورخ   301041/11 به  ورود  سراسری  کنکور  طریق  از  روزانه  پذیرش  ظرفیت 

 ور است.محل های اعالمی توسط سازمان سنجش آموزش کش –کارشناسی ارشد در هر کدام از کد رشته 

 برتر  % 25نحوه تعیین رتبه کالسی ومحاسبه  -پ

نیمسال تحصیلی ششم، حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی   -1 پایان  تا  بایستی  متقاضیان پذیرش 

 مقطع کارشناسی را سپری کرده باشند. 

  مطابق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه می تواند برای محاسبه حد نصاب واحدهای تبصره:  

داشته  ارم چه در حال گذراندن نیمسال    98درسی دانشجویانی که در بهمن   با کسر  بوده و حذف واحد  اند، 

واحد از مجموع سه چهارم واحدهای درسی اقدام نماید؛ تا در صورت داشتن سایر شرایط مندرج   4حداکثر  

تحصیلی   سال  ارشد  کارشناسی  آزمون  بدون  پذیرش  فراخوان  ثبت  1140-2140در  فراخوان  در  نام  بتوانند 

 .نمایند

نی که فارغ  در اعالم معدل و رتبه کالسی، چه برای متقاضیان در حال تحصیل و چه برای متقاضیا -2

 اند، معدل کل تا پایان نیم سال ششم مالک عمل خواهد بود. التحصیل شده

 ترم تابستان بعد از ترم ششم مورد قبول می باشد.   ورودی هاهمه تبصره: برای 

تعداد دانشجویان   -3 گرد   به صورت ریاضیبرتر دوم، عدد حاصله    %10برتر اول و    %15در محاسبه 

 خواهد شد. 

کل دانشجویان هم رشته و هم ورودی، مجموع دانشجویان روزانه و شبانه مد نظر    در محاسبه تعداد -4

 است. 

 

 شرایط تغییر رشته پذیرش متقاضیان  -ت

پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی به تشخیص گروه آموزشی پذیرنده و تایید شورای  

 آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.


