
اطالعیه
خالصه آیین نامه بدون آزمون ده درصد برتر کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی 

آیین نامه استعدادهای درخشان ده درصد برتر دانشجویان دوره کارشناسی برای پذیرش بدون آزمون در دوره 
کارشناسی ارشد مصوب ٩٣/٤/١١ و ابالغیه های شماره ٢١/٧٧٩٤٨ مورخه ٩٣/٥/٥ و شماره ٢١/١١٤٣٧٤ 
مورخه٩٣/٦/٣٠ و اصالحیه شماره ٢/١٤٠٠٣٦ مورخ ٩٥/٧/٤ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،به شرح ذیل 

جهت اطالع دانشجویان در سایت گروه استعداد درخشان دانشگاه درج می گردد.   
١-   دانشجویان باید جزو ده درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند.

٢ –  برای سال تحصیلی ٩۷-٩٦ ، ورودی های نیمسال دوم (بهمن ماه ) سال ١٣٩١  و نیمسال 
اول و دوم (مهر و بهمن ماه ) سال ١٣٩٢ که  جزو ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم 

ورودی خود باشند.

٣ – برای سال تحصیلی ٩۷-٩٦ ، محاسبه ده درصد برتر صرفاً براساس سه چهارم واحدهای 
گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم می باشد.

٤ -   دانشجویان ده درصد برتر حداکثر طی ٨ نیمسال فارغ التحصیل شوند.

٥ -   دانشجویان ده درصد برتر در پایان نیمسال ششم از لحاظ معدل کل جزو ده درصد برتر 
هم رشته و هم ورودی های خود باشند.

٦ -   دانشجویان ده درصد برتر می بایست حداکثر تا مورخه ٩٦/٦/٣١ فارغ التحصیل گردند.

۷- ظرفیت پذیرش افراد مشمول این آیین نامه،پذیرش دانشجو در هر رشته تحصیلی در آن 
دانشگاه می بایست به( مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی) مراجعه نمایند. 

-   شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سایر دانشگاه ها:
دانشجویان می بایست با مراجعه به سایت سایر دانشگاه ها، اطالعات مربوط به پذیرش بدون آزمون این دانشگاه 

ها را کسب نمایند.
-  الزم به ذکر است با توجه به اینکه پذیرش در دانشگاه ها بر عهده شورای آموزشی دانشگاه قرار گرفته، رویه 

جذب دانشجو به صورت متمرکز اعمال نمی گردد و هر دانشگاه رویه خاص خود را اعمال می نماید.
- خواهشمند است پس از مطالعه دقیق آیین نامه  مذکور در صورت نیاز می توانید به گروه 

استعداد درخشان دانشگاه واقع در ساختمان سبالن طبقه اول مراجعه فرمایید.

گروه استعداد درخشان دانشگاه محقق اردبیلی


