
 

 

 
داهی ربرت )شهاب( –معاونت آموزشی  یت استعدا گروه شناسایی و هدا  

 

  1399-1400فراخوان  پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 

 )سهمیه استعدادهای درخشان(

 

، "ارشد پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی"دانشگاه فردوسی مشهد به استناد آئین نامه 
هدایت استعدادهای شناسایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستورالعمل اجرایی مصوب شورای  تکلیه ضوابط و مقررا

درصد برتر  15 وکه جز 1395ورودی  کارشناسی از بین دانشجویان 1399-1400دانشگاه، برای سال تحصیلی  برتر )شهاب(
باشند، در  های مشمول این فراخوان می از دانشگاهیا دانشگاه فردوسی  رشته در میانگین معدل دانشجویان هم ورودی و هم 

 ،به صورت مازاد بر ظرفیت و با رعایت کامل مقررات مربوطه ،هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد کلیه رشته
 پذیرد.  دانشجو می

ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری  مدت بیست روز، جهتبه  10/11/98لغایت    98/10/20سامانه ثبت نام از تاریخ 

قسمت  shahab.um.ac.irشهاب دانشگاه فردوسی مشهد به آدرس  جهت ثبت نام به وبگاه .باشد مدارک، فعال می
نام از واجد  شرایط ثبت نام را با دقت مطالعه و پیش از ثبتضروری است متقاضیان گرامی مراجعه شود.  اطالعیه های شهاب،

 نمایند.رایط بودن خود اطمینان حاصل ش
 

 برای ارائه درخواست الزم  شرایطحداقل 

 ،که تا پایان شش نیمسال 1395-96دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی   -1
انشجویان هم درصد برتر د 15جز  معدل کل، به لحاظ میانگین ،با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود

 خود باشند. رشته و هم ورودی 

  توانند درخواست خود را  نیمسال می 8به شرط دانش آموختگی در  1394دانش آموختگان ورودی بهمن  :1تبصره
 ارائه نمایند. 

  تکمیل نشود، صرفا  ،درصد برتر دانشجویان حائز شرایط 15با  ،ای چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته :2تبصره
در پایان شش نیمسال  ،ده درصد برتر بعدی معدل کل با میانگین ،اضای دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهدتق
 شود.  در صورت دارا بودن سایر شرایط بررسی می ،درصد برتر( 25)

 

 نیمسال دانش آموخته شود.  8و طی  31/6/1399متقاضی باید حداکثر تا  -2

 شوند و به لحاظ میانگین تحصیلی دانش آموخته مینیمسال  6ه در ک 1396ورودی  متقاضیاندرخواست  :1 تبصره 
درصد برتر باشند،  15خود جز  غیر هم ورودینیمسال دانشجویان هم رشته و  8کل در مقایسه با میانگین کل  معدل

در  ،قابل بررسی است. ضروری است داوطلبان مشمول این تبصره ،به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون
 .خوان ثبت نام کنندافر



 

 

  ریزی  ی برنامهـوبه شورای عالـق مصـی آنها طبـه درسـهایی که برنام  تقاضای برگزیدگان علمی در رشته :2تبصره
 نیمسال تحصیلی مصوب شده باشد، قابل بررسی است. 9 ،در دوره کارشناسی پیوسته

  خارج از اختیار خود )مانند بیماری، ماموریت  درخواست دانشجویانی که طول مدت تحصیل آنها به دالیلی :3تبصره
نامه به طول  والدین و همسر، زایمان و موارد مشابه( حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از حد مجاز مذکور در آئین

 در صورت دارا بودن سایر شرایط قابل بررسی است.  ،انجامد، پس از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه
 
لذا دانشجویان کاردانی و  .توانند برای پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند رشناسی پیوسته میتنها دانشجویان کا -3

 باشند. کارشناسی ناپیوسته، مجاز به شرکت در فراخوان نمی

 

های خارج از کشور و دانشجویانی که مدرک خود را از  پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، ایرانی انتقالی از دانشگاه -4
 اند، از طریق این فراخوان امکان پذیر نیست.   ج از ایران اخذ نمودههای خار دانشگاه

 

 تعیین اولویت ها )انتخاب رشته / گرایش(

 گرایش را به ترتیب اولویت خود انتخاب نمایند. /رشته  دومتقاضیان می توانند حداکثر 

انتخاب کرده  ،و در زمان ثبت نام اینترنتی شود که در فرم تقاضا هایی بررسی می درخواست متقاضی صرفا در اولویت :1تبصره 
   نماید.داوطلب در انتخاب رشته / گرایش ها و اولویت آنها دقت لذا ضروری است است. 

های مشمول پذیرش، وجود دارد. در صورت حذف احتمالی رشته / گرایش، حقی برای  احتمال تغییر و یا حذف رشته: 2تبصره 
  شود. متقاضی ایجاد نمی

 

 اسامی دانشگاههای مشمول فراخوان پذیرش دانشگاه فردوسی مشهد 

مجاز به شرکت در  2یا  1صورت داشتن شرایط بند  متقاضیان تنها دردر خصوص دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی،  

  هستند.خوان افر

وعلی سینا، بیرجند، تبریز، ارومیه، اصفهان، بهای دولتی سطح یک و دو )به ترتیب حروف الفبا(:  بند اول: دانشگاه

تربیت مدرس، تهران، خوارزمی، رازی کرمانشاه، زنجان، الزهرا، سمنان، سهند تبریز، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، 
اهواز، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی بابل، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،  شهید بهشتی، شهید چمران

رود، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، عالمه طباطبایی، علم و صنعت ایران، علوم پایه زنجان، علوم کشاورزی و منابع صنعتی شاه
 .طبیعی گرگان، فردوسی مشهد، کاشان، گیالن، مازندران، یزد

 

داشتن ر عالوه ب ،ی دولتی و غیر دولتیدانشجویان سایر دانشگاهها:  ی دولتی و غیر دولتیها بند دوم: سایر دانشگاه

 شرایط خاص زیر، مجاز به شرکت در فراخوان می باشند:داشتن  ، در صورت شرایط حداقل ذکر شده
 های اول، دوم و سوم(  کالس باشند. درصد برتر هم ورودیهای و هم رشته خود  )صرفا رتبه15 -1

 و باالتر باشد.  17میانگین معدل کل تا پایان نیمسال ششم حداقل  -2

 یکی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد داشته باشد.توصیه نامه علمی از  -3

 
 
 



 

 

 

 تذکرات مهم

 .بررسی نخواهد شد، به هیچ عنوان م اینترنتی نکرده باشندنامتقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت مدارک  -1

وجه پرداختی بابت بررسی درخواست متقاضی بوده و در صورت نقص مدارک و یا عدم پذیرش و غیره مسترد نخواهد  -2
 شد. 

 ،در صورتی که متقاضی اطالعاتی خالف واقع را بارگذاری نماید و یا مدارک بارگذاری شده )اسکن شده( خوانا نباشد -3
 درخواست وی بررسی نخواهد شد.

دارک بارگذاری شده ـق با مـق فرم مطابـدانشجو موظف است در صورت داشتن شرایط الزم، نسبت به  تکمیل دقی -4
 مسئولیت هر گونه اشکالی بر عهده دانشجو بوده و حق اعتراض ندارد. ،ایت موارد فوقاقدام نماید. در صورت عدم رع

تغییر رشته و یا محل تحصیل افراد پذیرفته بر اساس آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره  -5
 تحصیلی کارشناسی ارشد مجاز نیست. 

 .، تحقیقات و فناوری )سازمان سنجش آموزش کشور( خواهد بودپذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید وزارت علوم -6

 اعالم نتایج

شهاب دانشگاه فردوسی  از طریق وبگاه 1398پذیرفته شدگان اولیه )پذیرش اولیه دانشگاه فردوسی مشهد( در اسفندماه  اسامی
سئولیتی در قبال اطالع خواهد شد. دانشگاه م اعالم  قسمت اطالعیه های شهاب، shahab.um.ac.irمشهد به آدرس 

 رسانی از طرق دیگر ندارد. 

الزم است متقاضیان، از زمان ارائه درخواست تا اعالم نتایج نهایی )اسامی مورد تایید سازمان سنجش آموزش کشور(، اخبار 
 پیگیری نمایند.   قسمت اطالعیه های شهاب،   shahab.um.ac.irمربوط را از طریق وبگاه 

  باشد.  به معنای پذیرش نمی ،رخواست و دارا بودن حداقل شرایطارائه د :1تبصره 

  پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نیست.  :2تبصره 

  ن سنجش آموزش کشور است.  اپذیرش نهایی منوط به تایید سازم :3تبصره 

 مدارک الزم برای ثبت نام در سامانه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

 اسکن عکس 

 و صفحه اول شناسنامه لیاسکن کارت م 

 6نیمسال   اسکن ریز نمرات تا پایان 

  آموزش دانشگاه محل تحصیل اداره تایید شده توسط)تا پایان نیمسال ششم( اسکن فرم گواهی رتبه . 

ها باید در سربرگ دانشگاه محل تحصیل کارشناسی و پس از امضا و مهر دانشگاه  دانشگاه یرتبصره: گواهی رتبه سا
 ل، بارگذاری شود. محل تحصی

  درگاه  طریق از ،هزار تومان بابت انتخاب دو رشتههشتاد بابت انتخاب یک رشته و  هزار تومان شصتمبلغ پرداخت
  .پرداخت الکترونیکی موجود در سامانه ثبت نام

 




