
اطالعیه پذیرش دانشجویان ممتاز کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت 
 ایران بدون شرکت در آزمون ورودي

  

  : مقدمه

هاي تحصیلی باالتر مصوب  نامه ارائه تسهیالت به برگزیدگان علمی براي ورود به دوره  آئین2بر اساس ماده 
دانشگاه علم و صنعت ایران از بین ) 31/6/87 مورخ 3536/21شماره ابالغیه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

آموختگان ممتاز دانشگاههاي معتبر کشور مشمول این اطالعیه که تقاضاي ایشان جهت بررسی و ارزیابی  دانش
 به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برسد، تعدادي را انتخاب و بدون آزمون در 31/1/88 لغایت 1/12/87از تاریخ 

همچنین تعداد دانشجویان پذیرفته شده در هر رشته بر اساس برنامه . نماید ارشد پذیرش می مقطع کارشناسی
  . گردد راهبردي دانشگاه به صورت سالیانه تعیین می

ارشد فقط به منظور تشویق و حمایت از دانشجویان  الزم به ذکر است پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی
گردد که ارائه تقاضا از این طریق تا زمان اعالم نتایج  لذا تأکید می. گیرد متاز صورت میبا وضعیت تحصیلی م

  . نماید هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نمی

  

  . باشد گرایش می/ ارشد هر رشته ظرفیت کارشناسی% 10ظرفیت پذیرش بدون آزمون ورودي تا     -١

بایستی تقاضاي خود را   می88ماه   فروردین31باالي دانشجویان کارشناسی واجد شرایط تا تاریخ % 10   -٢
  . به صورت کتبی ارائه نمایند

 120هاي دروس گذرانده شده دانشجو پس از پایان نیمسال هفتم با حداقل   میانگین کل نمره :1تبصره 
بر اساس تعداد (برتر دانشجویان رشته و گرایش خود % 10 بوده و از این لحاظ، جزو 16واحد درسی باالي 

 . باشد) شدگان دانشگاه در رشته مربوطه در سال ورود پذیرفته

  .  باشد16 معدل کل دانشجو در پایان دوره کارشناسی حداقل   :2تبصره 

  . ممتاز کارشناسی، مالك سال قبولی دانشجو در دانشگاه است% 10 در تعیین  :3تبصره 

  

 نیمسال به پایان رسانیده و حداکثر 8بایستی دوره کارشناسی را در  اضیان پذیرش بدون آزمون میمتق -٣
التحصیل گردیده و با دانشگاه محل تحصیل تسویه حساب   شهریورماه سال مورد تقاضا فارغ31تا 

 . کرده باشند


