
 

 

 

  تعالي بسمه

  

 

 ارشد كارشناسي مقطع در ممتاز) آموختگان دانش(دانشجويان آزمون بدون پذيرش اطالعيه
  زرند يعال آموزش مجتمع در 1398- 99 تحصيلي سال اول نيمسال براي

 تحصيلي دوره در درخشان استعدادهاي آزمون بدون پذيرش خصوص در 5/5/1393 مورخ 77948/21شماره نامه آيين به توجه با
  30/6/1393 مورخ 114374/21  شماره پيوست نامه و ارشد كارشناسي

 يفرمها  http://www.zarand.ac.ir تيسا وب به مراجعه با تواننديم طيشرا واجد يدولت يهادانشگاه انيدانشجو
 الزم، مدارك كردن ضميمه و مربوطه واحدهاي توسط فرمها يدتائ و آن قسمتهاي همه كردن كامل از پس و دريافت را مربوطه
  . دهند تحويل مجتمع يآموزش معاونت شخصاَ يا نموده ارسال زير آدرس به 31/2/1398 تاريخ تا حداكثر

  4693477611 يكدپست –جاده سرباغ  4لومتر يزرند، ك

  زرند يمجتمع آموزش عال يمعاونت آموزش 



  

  تعالي بسمه

 اول نيمسال براي ارشد كارشناسي مقطع در ممتاز)  آموختگان دانش( دانشجويان آزمون بدون پذيرش
  زرند يعال آموزش مجتمع در 1397-98 تحصيلي سال

  ششم ترم انيپا تا يرسد يواحدها كل چهارم سه حداقل گذراندن احتساب با

 دانشجويان آزمـون بدون پذيرش نحوه اجرايي نامه آئين براساس دارد نظر در زرند يعال آموزش مجتمع رساند مي اطالع به 
 از مختلف هايرشته در آزمـون، در شـركت بـدون و تحصـيلي سـوابق ارزيـابي طريق از ارشد كارشناسي مقطع در ممتاز

  .نمايد دانشجو پذيرش به اقدام 1398-99 تحصيلي سال براي شرايط واجد متقاضيان

  مدارك ارسال و نام ثبت نحوه 

 الزم فرمهاي دريافت از پس و نمايند مراجعه http://www.zarand.ac.ir اينترنتي آدرس به بايد نام ثبت براي داوطلبان
، دفتر 4693477611 يكدپست –جاده سرباغ  4لومتر يزرند، ك نشاني به 31/2/1398 تاريخ تا و كرده تكميل را آنها

 شخصا يا و دارند نگاه خود نزد را پستي رسيد و نمايند ارسال زرند يدرخشان مجتمع آموزش عال ياستعدادها
 ،ارشد كارشناسي آزمون بدون پذيرش به مربوط عنوان نوشتن .نمايند تحويل مجتمع يآموزش معاونت دفتر به را مدارك

  .باشد مي الزامي پاكت روي بر

  اختصاصي شرايط

 مجتمع دوم درصد ده انيدانشجو و يدولت يهادانشگاه ريسا و زرند يعال آموزش مجتمع برتر درصد ده انيدانشجو - ١
 از پس حداكثر و گذرانده را يدرس يواحدها چهارم سه يليتحص سال مين شش گذراندن از پس كه زرند يعال آموزش
 .شوند ليالتحص فارغ سال مين هشت

  .شوند ليالتحص فارغ 31/6/1398 تا 1/7/1397 يزمان بازه در ديبا انيدانشجو - ٢

 ورود بـراي المپيـاد دبيرخانه از نامه معرفي ارائه با دانشجويي علمي المپيادهاي نهايي پانزدهم تا اول هاي رتبه برگزيدگان - ٣
 .فناوري و تحقيقات علوم وزارت ريزي برنامه عالي شوراي تشخيص به مرتبط هاي رشته يا رشته همان به



 مجتمع انيدانشجو توسط تيظرف ليتكم عدم به طمنو ها،دانشگاه ريسا برتر درصد ده جزء كه دانشجوياني نهايي پذيرش - ۴
 تيظرف ليتكم عدم به منوط زرند يعال آموزش مجتمع دوم درصد ده انيدانشجو رشيپذ و باشديم زرند يعال آموزش
 .باشديم هادانشگاه ريسا برتر درصد ده و زرند يعال آموزش مجتمع برتر درصد ده انيدانشجو توسط

 .است پذير امكان بار يك براي صرفا و آموختگي دانش از پس بالفاصله تحصيلي سال براي پذيرش - ۵

 ).شد خواهند تهآموخ دانش 31/6/1398 تا اينكه بر مبني( باشند مي دو شماره فرم طبق گواهي ارائه به ملزم دانشجويان - ۶

  .گردد نمي مسترد وجه هيچ به داوطلبان ارسالي مدارك :1تبصره

 يـا و نـاقص مـدارك به و گيرد مي صورت تحصيلي سوابق و مدارك بررسي اساس بر متقاضيان نهايي پذيرش : 2 تبصره
 بـراي حقـي گونـه هـيچ پرونـده تشـكيل است بديهي. شد نخواهد داده اثر ترتيب شده ذكر تاريخ از پس شده دريافت
  . شد خواهد اعالم داوطلبين تحصيلي سوابق و فعاليتها ارزيابي از پس گزينش نتيجه و كرد نخواهد ايجاد داوطلب

 آزمـون رشـته انتخـاب راهنمـاي دفترچه در كه باشند مي هايي گرايش رشته تمامي پذيرش مورد هاي رشته :3تبصره
 97 سال ارشد كارشناسي رشته از اطالع جهت. باشد داشته پذيرش زرند يعال آموزش مجتمع در 97 سال ارشد كارشناسي

 رشته هـر دانشـجويان كليـه ورودي، هر صد در 10 شدن مشخص از پس است ذكر به الزم )نماييد مراجعه مربوطه بخش به
 خواهد انجـام ليسـت آن لويتاو اساس بر گرايش اختصاص و پذيرش و مرتب معدل اساس بر)  ها ورودي همه(  كارشناسي

  .شد خواهد محاسبه مربوطه تراز اساس بر هادانشگاه ريسا معدل. گرفت

  :الزم مدارك

 .باشد دهيرس كل آموزش و دانشكده بخش، دييتا به كه دانشجو توسط شده پر فرم - ١

  شناسنامه صفحات تمام كپي - ٢

 هفتم ترم تا ترم تفكيك به كارنامه كپي - ٣

  ملي كارت كپي - ۴

 مجتمع نام به تجارت بانك نزد 2239067886 حساب شماره به) الير هزار ستيب و هفتصد( الير 720000 مبلغ پرداخت - ۵
 .زرند يعال آموزش



  دانشجو تقاضاي 1:  فرم                                                                                                             

  تعالي بسمه

 بدون پذيرش نامه نآيي به توجه با ارشد كارشناسي مقطع در پذيرش جهت كارشناسي دوره دانشجويان درخواست فرم
   ارشد كارشناسي تحصيلي دوره در درخشان استعدادهاي آزمون

 دانشجويي شـماره به..................  سال □ بهمن □مهر ورودي دانشجوي................................................. انمخ/آقاي اينجانب
 تعـداد .........................)ترم هفت كل( معدل با كه...............................  يمل كد و 13.........  متولد...................... 

 در...................تاريخ در تحصـيلي نيمسـال هشـت طـي و گذرانـده هفت تـرم پايـان تـا واحـد............................ 
 ده جزء و □ شد خواهم □ شده آموخته دانش....................................... از □ روزانه □نهشبا دوره................................ رشته
 طريق از اكنون هم.  باشـميم )ورودي تفكيك به( خود ورودي هم و رشته هم دانشجويان □ دوم درصد ده □ اول درصد
  :هايرشته در تيبتر به ارشد كارشناسي مقطع در پذيرش تقاضاي الذكر فوق نامه آيين

 .............................. شيگرا.................................  رشته -2.............................  شيگرا..................................  رشته - ١

  .............................. شيگرا.................................  رشته -4.............................  شيگرا..................................  رشته -3     

  .............................. شيگرا.................................  رشته -6.............................  شيگرا..................................  رشته -5     

  :شوم مي متعهد و دارم را

 و) پروژه عملي، تئـوري، از( اعـم دروس كليـه آزمـون در 31/6/1398 تاريخ تا حداكثر سهميه اين از برخورداري براي - ١
 .باشد مقدور نيمسال شش معـدل محاسبه امكان قانوني مهلت در نمرات ارسال با تا كرده شركت استاد به معرفي

 هيچگونه زرند يعال آموزش مجتمع ، اينجانب تحصيلي مدارك و نمرات ارائه در ديركردي گونه هر صورت در - ٢
 .ندارد اينجانب پذيرش قبال در مسئوليتي

  :پستي آدرس

  :ههمرا تلفن شماره

   متقاضي خانوادگي نام و نام 

  امضاء و تاريخ



  2 شماره فرم                                                                                                                             

  تعالي بسمه

 شناسـنامه شـماره بـه................................. فرزنـد....................................................  خـانم/ شودآقاي مي گواهي 
 در.................... سال □ ماه بهمن □ مهرماه ورودي دانشجوي................... ....... ........  ملي كد.........................

 ............................دانشكده.........................بخش.................................... رشته كارشناسي □ روزانه □ شبانه دوره

 حائز و آورده دسـت به را......................... كل معدل تحصيلي نيمسال شش در.......................  دانشجويي شماره به
 بهمن و ماه مهـر ورودي تفكيـك به( ورودي هم رشته، هم دانشجويان نفر..... ................  بين در...... ........ .......... رتبه
 ايشان ضمنا .شد خواهد/ ميباشد التحصـيل فـارغ □ هشـتم □ هفـتم نيمسـال □ ششم نيمسال پايان در و بوده خود)  ماه
  .گردد مي محسوب خود ورودي هم و رشـته هـم دانشجويان □ دوم صددر ده جزء □ اول درصد ده جزء

  امضا و مهر                                   تاريخ                                                   بخش رياست خانوادگي نام و نام

   امضا و مهر                                       اريخت                    آموزشي معاون/دانشكده رياست خانوادگي نام و نام 

 امضا و مهر                                        تاريخ                      دانشگاه آموزشي امور كل مدير خانوادگي نام و نام

  

  


