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

 1402-1403شهید مدنی آذربایجان در مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 

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

وزارت علوم، تحقیقات و  17/10/1401مورخ  307862/2)ابالغیه شماره  «تحصیلی کارشناسی ارشد

آذربایجان که در های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی گرایش و  در تمامی رشته (فناوری

دارای سهمیه پذیرش از طریق کنکور سراسری هستند، از میان دانشجویان  1402-1403سال تحصیلی 

کارشناسی پیوسته، با لحاظ نمودن شرایط مندرج در شیوه نامه پذیرش،  التحصیالن ممتاز مقطع و فارغ

 .پذیرددانشجو می

 شرایط متقاضیان پذیرش -الف

 6پس از کلیه دانشگاه ها مقطع کارشناسی  98 و بهمن 98 ، مهر97 دانشجویان ورودی بهمن -1

 ءنیمسال تحصیلی و با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی، به لحاظ میانگین کل، جز

توانند نسبت د، مینبرتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود در دوره کارشناسی باش 20%

 پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند. به ثبت نام و ارسال مدارک جهت شرکت در

مقطع کارشناسی دانشگاه شهید  98 و بهمن 98 ، مهر97 دانشجویان ورودی بهمن :1 تبصره

نیمسال تحصیلی و با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی،  6مدنی آذربایجان پس از 

ر دوره کارشناسی برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود د %30به لحاظ میانگین کل، جزو 

توانند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک جهت شرکت در پذیرش بدون آزمون اقدام باشند،  می

 نمایند.

ها تواند ظرفیت پذیرش بدون آزمون خود را از داخل و سایر دانشگاهمیدانشگاه  :2 تبصره

آذربایجان بدیهی است دانشگاه شهید مدنی . )دو سوم داخل و یک سو خارج( تکمیل کند

 در رد یا قبولی درخواست متقاضیان مختار است.

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

 مقرر، بر عهده دانشجو بوده و دانشگاه هیچ تعهدی ندارد.



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

هم ورودی خود غیر برتر دانشجویان هم رشته و  %20شوند و به لحاظ میانگین کل جزو می

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

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

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

 نمایند.

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

کاربردی، دانشگاه آزاد -خارج از دانشگاه اعم از دانشجویان دانشگاهای دولتی، دانشگاه علمی

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

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

 .تواند انجام پذیردمی یا گرایش خاصبرای رشته 

 فارغ التحصیل شوند. 1402متقاضیان پذیرش بایستی حداکثر تا آخر شهریور  -6

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

 استفاده از این تسهیالت این فراخوان نمی باشند.

اند و از مرخصی صاحب فرزند شدهکه طول مدت تحصیلشان  خانم پرونده متقاضیان :1 تبصره

اند، حداکثر تا دو نیمسال به با تایید دانشگاه استفاده کرده بارداری بدون احتساب در سنوات و

 شود.سنوات مجاز اضافه می

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

برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود در دوره های فرعی )گذراندن  :3 تبصره

مدت مجاز حداکثر نه نیمسال تحصیلی اند، ی مازاد از سایر رشته ها( شرکت کردهواحدهای درس

 است.

برای دانشجویانی که براساس برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی  :4 تبصره

شوند، به ترتیب معدل هفت یا هشت نیمسال ایشان در مدت نه یا ده نیمسال دانش آموخته می

 چهارم واحدهای درسی مصوب، بررسی خواهد شد.با گذراندن سه 

دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته )کاردانی به کارشناسی( امکان استفاده از  :5 تبصره

 تسهیالت پذیرش بدون آزمون را ندارند.



پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر  -8

 است.

 ظرفیت پذیرش-ب

ظرفیت  %40، ظرفیت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

محل  –پذیرش روزانه از طریق کنکور سراسری ورود به مقطع کارشناسی ارشد در هر کدام از کد رشته 

 های اعالمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور است.

 تربر %20نحوه تعیین رتبه کالسی ومحاسبه -پ

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

 درسی مقطع کارشناسی را سپری کرده باشند.

در اعالم معدل و رتبه کالسی، چه برای متقاضیان در حال تحصیل و چه برای متقاضیانی که  -2

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

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

گرد  به صورت ریاضیبرتر دوم، عدد حاصله  %10برتر اول و  %20در محاسبه تعداد دانشجویان  -3

 خواهد شد.

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

 نظر است.

 

 شرایط تغییر رشته پذیرش متقاضیان -ت

 .باشدمیهای تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی به تشخیص گروه آموزشی پذیرنده پذیرش در رشته


