
 

 اطالعیه جدید

 فرآیند پذیرش بدون آزمون دوره دکتری تخصصی

حمایت و هدایت مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص  

طع آموختگان مقاز میان دانشجویان و دانش دانشگاهها، استعدادهای درخشان

به صورت بدون  تخصصی دکتری تعدادی را برای تحصیل در مقطع ،کارشناسی ارشد

جهت کسب اطالعات بیشتر به توانند می دانشجویان گرامینماید. می زمون پذیرش آ

بخش   www.uma.ac.ir)سایت دانشگاه محقق اردبیلی مربوطه که در  آیین نامه

، مراجعه درج گردیده دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه( ،معاونت آموزشی زیر بخش

 د.نینما

 ـ شرایط الزم و اولیه متقاضی:1

در دوره کارشناسی و میانگین کلل دانلش 16داشتن میانگین کل دانش آموختگی حداقل  -1

 .در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه 17آموختگی 

هلا  آمو شلی و پهوه لی و مبلاحطه م لابو جلداو  امتیلا  ا  عاایی  60کسب حداقل -2

 می باشد. پیوس به  1،2،3،4ار شیابی شماره 

بخلش امتیلا اپ پهوه لی اییاملی  1امتیلا  ا  ردیلش شلماره  7کسب حلداقل  :2تبصره

.)داشتن حداقل دو مقایه علمی و پهوه ی داخل یا خارج که ملربط  بلا پایلان نامله اس 

 دان جو باشد(

ططلو  نحوه امتیا  دهی به داوطلطان در هر یک ا  ردیش ها  جداو  ار شیابی، :3تبصره

دستورایامل مبوب شورا  آمو شی و بحبیالپ بکمیلی و آئین نامه اربقا  اعضا  هیاپ 

 علمی در مااون  پهوه ی دان گاه خواهد بود.

ها یا مااد  آن ا  سایر آ مون MCHEامتیا  آ مون  بان ) 50کسب حداقل  :4تبصره

 ( 4م ابو جدو  

و یا ارائه آن قطل ا  آ مون جامع دکتر  )م ابو بلا آیلین نامله دوره دکتلر  بحبلیالپ 

 بکمیلی دان گاه(

دان جویان نیمسا  آخر دوره کارشناسی ارشد، به هر دییللی نتواننلد بلا اواخلر  :5تبصره

 شهریور آن سا  عارغ ایتحبیل شوند پذیرش و قطویی آنان کن یم یکن خواهد بود.

 ا  باریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد. بیش ا  دو سا  -3

نحوه ثط  نام در دان گاه محل بحبیل و یلا در سلایر دان لگاهها، ا  طریلو عراخلوان در  -4

الزم به ذکر است پذیرش در دانشگاه هاا )سای  دان گاه به همگان اطالع رسانی می گردد. 

را ام اااد کاار بااه راامرم کز رکاال ام اااد ن اار دااردد   هاار دانشااگاه ر یااه  ااا   اامد 

ن اید. ماهش ند است جهت اطالع از پاذیرش در ساایر دانشاگاهها باه ساایت دانشاگاهها   

 کمرد نظر کراجعه فرکایید.

)سایت دانشگاه محقق آگهی عراخوان دان گاه محقو اردبیلی در اردیطه   ماه هر سا   -5

دفتـر  ،اونـت آموزشـی زیـر بخـشبخش مع  www.uma.ac.irاردبیلی 

http://www.uma.ac.ir/
http://www.uma.ac.ir/


 اطالع رسانی می گردد. استعدادهای درخشان دانشگاه(

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 استعدادهای درخشان  دفتر

 دانشگاه محقق اردبیلی                                                                                                                                               
 


