اطالعیه پذیرش بدون آزمون دانشآموختگان ممتاز کارشناسی دانشگاه ولیعصر(عج)و سایر
دانشگاهها در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ولیعصر(عج)
دانشگاه ولیعصر(عج) طبق آییننامه شماره  12/44977و مورخ  99/50/50وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،در نظر
دارد از طریق پذیرش بدون آزمون در سال تحصیلی  ،96-97از بین دانشآموختگان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته
سال تحصیلی  90-99دانشگاه ولیعصر(عج) و سایر دانشگاههای دولتی در مقطع کارشناسی ارشد ،بدون آزمون دانشجو
پذیرش نماید (جهت دانلود آیین نامه میتوان به وب سایت استعدادهای درخشان دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
رجوع کرد .)http://education.vru.ac.ir
شرایط الزم متقاضیان :
گذراندن حداقل  115واحد درسی تا پایان نیم سال هفتم.
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دوره تحصیل متقاضی نباید از  7نیم سال تجاوز کند.
-1
آخرین مهلت دانش آموختگی برای متقاضیان  99/59/92است.
-9
متقاضی جزء ده درصد برتر دانشجویان همرشته و هم ورودی در دانشگاه خود باشد (.ارزیابی رتبه داوطلب بر
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اساس دروس گذرانده تا پایان نیمسال هفتم تحصیلی میباشد).
مدارک مورد نیاز:
 -2یک برگ کپی شناسنامه و کارت ملی،
 -1فرم درخواست پذیرش بدون آزمون (فرم شماره  2یا  1در پایین ) تکمیل شده و تأیید آن توسط مدیر امور
آموزشی دانشگاه محل تحصیل،
 -9اصل فیش واریزی به مبلغ 955555ریال (سی هزار تومان) به شماره حساب  1247949757554بانک ملی
مرکزی به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (مخصوص دانشجویان سایر دانشگاه ها
می باشد و دانشجویان دانشگاه ولی عصر نیازی به پرداخت هزینه ندارند)

مدارک الزم باید حداکثر تا  13فروردین  3116با پست سفارشی به آدرس :رفسنجان-دانشگاه
ولیعصر(عج) سازمان مرکزی–حوزهی معاونت آموزشی-دفتر استعدادهای درخشان ارسال
گردد.
تذکر :ضمناً درج عبارت " مربوط به پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد  "3116-3117روی پاکت الزامی
است.
اسامی پذیرفته شدگان نهایی تا پایان اردیبهشت ماه  2999بر روی پایگاه اینترنتی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان –
معاونت آموزش -دفتر استعدادهای درخشان اعالم خواهد شد.

علوم پایه

علوم اداری و اقتصاد

ادبیات و علوم انسانی

مهندسی کشاورزی -علوم خاک

فیزیک و حفاظت خاک

علوم و فناوری نانو

نانو فیزیک

مهندسی کشاورزی -علوم خاک

شیمی و حاصلخیزی خاک

فوتونیک

مهندسی کشاورزی -علوم خاک

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

علوم پایه

رشته

گرایش

رشته

گرایش

فیزیک

حالت جامد

مهندسی کشاورزی -علوم خاک

پیدایش و رده بندی خاک

فیزیک

اتمی و مولکولی در زمینه
لیزر

مهندسی کشاورزی -حشره شناسی

-

ریاضی محض

جبر و آنالیز و هندسه

مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی
گیاهی

-

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی در
کشاورزی

-

علوم کامپیوتر

سیستم های هوشمند

مهندسی کشاورزی -اصالح نباتات

-

مهندسی کشاورزی -زراعت

-

مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصالح درختان میوه

مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصالح سبزیها

مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی

گیاهان دارویی

زبان و ادبیات فارسی

-

علوم قرآن و حدیث

-

آموزش زبان انگلیسی

-

زبان و ادبیات انگلیسی

-

زبان و ادبیات عربی
برنامهریزی سیستمهای اقتصادی

-

حسابداری

-

مدیریت دولتی

مدیریت تحول

مدیریت دولتی

سیستمهای اطالعاتی

شیمی

شیمی فیزیک

شیمی

شیمی تجزیه

شیمی

شیمی آلی

شیمی

شیمی معدنی

علوم ریاضی وکامپیوتر

مهندسی مکاترونیک

فنی مهند سی

مهندسی کشاورزی

رشتههای دایر در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ولیعصر(عج)

مهندسی عمران

سازه

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

مهندسی برق

کنترل

فرم شماره 2
«باسمه تعالی»

کاربرگ درخواست پذیرش دانشآموختهی ممتاز برای دورهی کارشناسیارشد بدون آزمون

محل الصاق
عکس

مخصوص دانشجویان دانشگاه ولیعصر(عج)

توسط داوطلب تکمیل گردد.

اینجانب آقای /خانم .....................................................به شماره ی شناسنامه ....................................و سریال شناسنامه...................................
و شماره ی ملی .............................. :نام پدر ................... :متولد .............. :با معدل کل .............. :میباشم و با حداقل  220واحد گذرانده
طی هفت نیمسال تحصیلی ،در تاریخ  99/59/92در رشتهی ......................................................:دانشآموخته خواهم شد همچنین جزء
دهدرصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود میباشم .به استناد ابالغیهی شماره  12/44977و مورخ  99/50/50وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،تقاضای پذیرش در دورهی کارشناسیارشد رشتههای (حداکثر دو اولویت) زیر را دارم.
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تاریخ و امضاء:
شمارهی موبایل:
شمارهی تلفن ثابت:
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس:

تکمیل گردد.

توسط آموزش کل دانشگاه محل تحصیل

گرایش:
دانشجوی دورهی کارشناسی رشتهی:
گواهی میشود آقای /خانم
طی هفت نیم سال تعداد  ...........واحد درسی را با معدل کل  .........گذرانده و رتبه  .......در بین
به شمارهی دانشجویی
 .............نفر را کسب نموده است و از این لحاظ وی جزء ده درصد دانشجویان برتر هم رشته و هم ورودی خود بوده است و در صورت
گذراندن واحدهای درسی اخذ شده در نیم سال تحصیلی جاری ،حداکثر تا تاریخ  99/59/92دانش آموخته خواهد شد.
نام و نام خانوادگی مدیر امور آموزشی دانشگاه

مهر و امضاء:

تاریخ

آدرس

مدارک به آدرس:رفسنجان–دانشگاه ولیعصر(عج) سازمان مرکزی–حوزهی معاونت آموزشی-دفتر استعدادهای درخشان
تحویل یا با پست سفارشی ارسال گردد.

عصر«عج» رفسنجان تکمیل کردد.

توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ولی

تقاضای آقای /خانم

دانشجوی دورهی کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و حائز شرایط زیر میباشد:

با توجّه به تأیید آموزش کل دانشگاه محل تحصیل جزء ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی دانشگاهمیباشد نمیباشد.
تقاضای نامبرده در شورای استعدادهای درخشان مطرح و با توجه به معدل نامبرده در رشته-گرایش………… :پذیرفته شده  نشده است.

نام و نام خانوادگی مدیر دفتر استعدادهای درخشان
توضیحات:

تاریخ

مهر و امضاء:

فرم شماره 1
«باسمه تعالی»

کاربرگ درخواست پذیرش دانشآموختهی ممتاز برای دورهی کارشناسیارشد بدون آزمون

مخصوص دانشجویان سایر دانشگاهها

محل الصاق
عکس

توسط داوطلب تکمیل گردد.

اینجانب آقای /خانم .....................................................به شماره ی شناسنامه ....................................و سریال شناسنامه...................................
و شمارهی ملی .............................. :نام پدر ................... :متولد .............. :با معدل کل .............. :میباشم و با حداقل  220واحد گذرانده
در تاریخ  99 /59/92دانشآموخته خواهم
از دانشگاه
طی هفت نیمسال تحصیلی در رشتهی:
شد و جزء دهدرصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی دانشگاه خود میباشم .به استناد ابالغیهی شماره  12/44977و مورخ
 99/50/50وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تقاضای پذیرش در دورهی کارشناسیارشد رشتههای (حداکثر دو اولویت) را دارم.
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تاریخ و امضاء:
شمارهی موبایل:
شمارهی تلفن ثابت:
آدرس پست الکترونیکی:
آدرس:

تکمیل گردد.

توسط آموزش کل دانشگاه محل تحصیل

گرایش
دانشجوی دورهی کارشناسی رشتهی
گواهی می شود آقای /خانم
طی هفت نیم سال تعداد .............واحد درسی را با
به شمارهی دانشجویی
از دانشگاه
معدل کل  .........گذرانده و رتبه  .......در بین  .............نفر را کسب نموده است و از این لحاظ وی جزء ده درصد دانشجویان برتر هم
رشته و هم ورودی خود است و در صورت گذراندن واحدهای درسی اخذ شده در نیم سال تحصیلی جاری حداکثر تا تاریخ 99/59/92
دانش آموخته خواهد شد.
مهر و امضاء:
تاریخ
نام و نام خانوادگی مدیر امور آموزشی دانشگاه

آدرس

مدارک به آدرس:رفسنجان–دانشگاه ولیعصر(عج) سازمان مرکزی–حوزهی معاونت آموزشی-دفتر استعدادهای درخشان تحویل یا
با پستسفارشی ارسال گردد.

تکمیل گردد.

توسط دانشکده محل تقاضا

عصر«عج» رفسنجان تکمیل گردد..

توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ولی

در جلسهی شماره ی
گواهی می شود از آقای /خانم
عمل آمد و نامبرده موفق به اخذ پذیرش در رشتهی
صورتجلسه /نامه شورای گروه ضمیمه میباشد.
نام و نام خانوادگی مدیر گروه آموزشی:
تقاضای آقای /خانم

مورخ
گرایش
تاریخ

مصاحبهی علمی – تخصصی به
گردید /نگردید.
مهر و امضاء

دانشجوی دورهی کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و حائز شرایط زیر میباشد:

با توجّه به تأیید آموزش کل دانشگاه محل تحصیل جزء ده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی دانشگاهمیباشد نمیباشد.
تقاضای نامبرده در شورای استعدادهای درخشان مطرح و با توجه به معدل نامبرده در رشته – گرایش ……….پذیرفتهشده نشده است.

نام و نام خانوادگی مدیر دفتر استعدادهای درخشان
توضیحات:

تاریخ

مهر و امضاء:

