﴿فراخوان﴾
«پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دورهي كارشناسي ارشد
براي نيمسال اول سال تحصيلي  98-97در دانشگاه مازندران»
به منظور اجرای «آييننامهي پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دورهي تحصيلي كارشناسي ارشد ،مصوّب جلسهي
مورخ  1395/03/10شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و ابالغيهي شمارهي  ،2/140036مورخ  1395/07/04معاون محترم
آموزشي وزارت عتف» ،دانشگاه مازندران تعداد معدودی از دانشجویان کارشناسی پیوستهی ورودی سال تحصیلی  94-93دانشگاههای
معتبر دولتی و واجد شرایط را در رشته-گرایشهای زیر در دورهی کارشناسی ارشد ناپیوسته به صورت بدون آزمون پذیرش مینماید.
رشته – گرايش كارشناسي ارشد

رشته كارشناسي مرتبط

زیست شناسی دریا -بوم شناسی دریا

کلیه گرایش های زیست شناسی

شیمی -شیمی دریا

شیمی گرایش های محض و کاربردی

اقیانوس شناسی فیزیکی

کلیه گرایش های فیزیك

مدیریت منابع انسانی

مدیریت بازرگانی – مدریت دولتی

مدیریت دولتی -مدیریت تحول

مدیریت بازرگانی – مدریت دولتی

کارآفرینی -کسب و کار

کلیه گرایش های مدیریت

فیزیك پالسما

کلیه گرایش های فیزیك

فناوری پالسما

کلیه گرایش های فیزیك

پژوهش هنر

کلیه رشته های کارشناسی هنر

رشته – گرايش كارشناسي ارشد
آموزش زبان انگلیسی

بیوشیمی

آب و هوا شناسی -آب و هوا شناسی محیطی

برنامه ریزی درسی

آمار ریاضی

برنامه ریزی شهری

اندیشه سیاسی در اسالم

پژوهش علوم اجتماعی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی ،فیزیولوژی ورزشی -گرایش های.1« :
فیزیولوژی ورزشی کاربردی .2،فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض.3،
تغذیه ورزش»

الهیات و معارف اسالمی -علوم قرآن و حدیث

تربیت بدنی وعلوم ورزشی ،مدیریت ورزشی -گرایش های.1« :
مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی .2،مدیریت بازاریابی و
رسانه های ورزشی .3،اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

الهیات و معارف اسالمی -فقه و مبانی حقوق اسالمی
باستان شناسی -گرایشهای .1« :پیش از تاریخ ایران .2،دوران تاریخی .3،تمدن و
فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین های دیگر»
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تربیت بدنی وعلوم ورزشی –گرایش بیومکانیك ورزشی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

شیمی  -گرایش شیمی فیزیك

تاریخ -تاریخ اسالم

طبیعت گردی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری -آمایش شهری

علوم کامپیوتر -محاسبات علمی

حقوق خصوصی

علوم اقتصادی -گرایش های« .1بانکداری اسالمی .2،توسعه
اقتصادی و برنامه ریزی.3،اقتصاد نظری .4،اقتصاد انرژی»
علوم سیاسی

حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق عمومی

علوم اجتماعی -جامعه شناسی

حقوق بین الملل

فیزیك -گرایش هسته ای

حقوق محیط زیست

فیزیك -گرایش نجوم و اختر فیزیك

حسابداری

فیزیك -گرایش ماده چگال

روابط بین الملل

فیزیك -گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

ریاضی محض -گرایش جبر

فیزیك -گرایش گرانش و کیهان شناسی

ریاضی محض -گرایش آنالیز

میکروبیولوژی گرایش های«.1صنعتی.2،محیطی .3،میکروب های
بیماری زا

ریاضی محض -گرایش هندسه

مدیریت بازرگانی -گرایش بازرگانی بین الملل

ریاضی کاربردی -گرایش آنالیز عددی

مدیریت بازرگانی -گرایش بازاریابی

ریاضی کاربردی -گرایش بهینه سازی و تحقیق در عملیات

مدیریت صنعتی -گرایش تولید در عملیات

زبان و ادبیات عرب

مدیریت صنعتی -گرایش تحقیق در عملیات

زبان و ادبیات فارسی

مدیریت جهانگردی -گرایشهای .1«:بازاریابی جهانگردی .2،برنامه
ریزی توسعهی جهانگردی»

زیست شناسی گیاهی -گرایش فیزیولوژی گیاهی

مهندسی معماری

زیست شناسی گیاهی -گرایش سیستماتیك و بوم شناسی

مهندسی شیمی
مهدسی عمران -سازه

زیست شناسی سلولی و مولکولی

مهندسی عمران -مهندسی زلزله

زیست شناسی جانوری -گرایش فیزیولوژی جانوری

مخاطرات محیطی

ژئومورفولوژی و آمایش محیط

مطالعات جوانان

شیمی کاربردی
شیمی  -گرایش تجزیه

نانو شیمی

شیمی  -گرایش معدنی

نانو فیزیك

شیمی -گرایش آلی
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شیوه نامهی اجرایی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان
در دورهی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

مادّهي :1دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از ظرفیت دورهی روزانهی کارشناسی ارشد خود در هر رشته -محل را به
دانشجویان دورهی کارشناسی پیوسته (مجموع روزانه و شبانه) به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون و با رعایت
شرایط زیر اختصاص دهد:
 .1بر اساس اصالحیهی شمارهی  ،2/140036مورخ  1395/07/04وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مالک محاسبهی ده
درصد دانشجویان استعداد درخشان صرفاً بر اساس میانگین کل سه چهارم واحدهای گذرانده شده تا پایان نیمسال
ششم ،میباشد و میانگین نیمسالهای هفتم یا هشتم محاسبه نمیگردد.
 .1-1حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانشآموخته شود (.)1397/06/31
 .1-2پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یك بار امکانپذیر است.
 .1-3پذیرش در رشتههای تحصیلی مرتبط فقط در صورتی امکانپذیر است که در این فراخوان تعیین و اعالم شده
باشد .از این رو رشته-گرایشهای کارشناسی ارشد که دورهی کارشناسی ندارند ،ملزم به رعایت رشتههای
مرتبط هستند .در غیر این صورت ،مدارکشان بررسی نخواهدشد.
تبصرهی :1دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمسال تحصیلی دانشآموخته شوند و به لحاظ میانگین
کل در مقایسه با دانشجویان همرشته و همورودی خود جزو ده درصد برتر باشند ،به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش
بدون آزمون در دورهی کارشناسی ارشد همان سال پذیرش کند.
تبصرهی :2چنانچه ده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده ،به دلیل انصراف یا عدم تقاضا ،از تسهیالت مربوط
استفاده نکردند یا ظرفیت ده درصد دورهی کارشناسی ارشد رشتهای تکمیل نشد ،دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً ده
درصد برتر بعدی دانشجویان خود ،با اولویت رتبهی متقاضیان در آن رشته است.
تبصرهی :3دانشگاه اختیار دارد درخواست دانشجویانی را که طول مدت تحصیلشان به دالیل خارج از اختیار خود (مانند
بیماری ،مأموریت والدین یا همسر و یا زایمان) ،حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور در این آییننامه
بشود ،پس از تأیید کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل ،برای استفاده از تسهیالت این آیین نامه بررسی کند.
مادّهي :2دانشگاه اختیار دارد برگزیدگان رتبههای اول تا پانزدهم مرحلهی نهایی المپیادهای علمی -دانشجویی را برای
ورود به همان رشته یا رشتههای مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت و با ارائهی معرفینامه از
دبیرخانهی المپیاد ،به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون ،پذیرش کند.
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تبصرهي :1برای آن دسته از دانشجویانی که در المپیاد علمی-دانشجویی منطقهی  2در سال تحصیلی  97-96شرکت
کرده باشند ،ضرایب به شرح جدول ذیل اعمال می گردد:
مرحله ی اول آزمون (منطقهی)2

مرحلهی نهایی آزمون(کشوری)

ضریب

ضریب

رتبههای  1تا 5

5

رتبههای  15تا 20

5

رتبههای  5تا 20

3

رتبههای  20تا 30

3

رتبههای  20به بعد

2

رتبههای  30به بعد

2

مادّهي :3تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آییننامه ،مجاز نیست.
مادّهي :4دانشگاه میتواند با رعایت شرایط مندرج در این آییننامه ،فقط یك بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به
پذیرش حائزین شرایط ،اقدام نماید .اسامی پذیرفتهشدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صالحیت
عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعیشدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.

مدارك الزم براي ثبت نام:
 .1فرم تکمیل شدهی شمارهی  1و .2
 .2یك نسخه ریز نمرات تأیید شدهی دورهی کارشناسی پیوسته.
 .3تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
 .4دو قطعه عکس  3 × 4با ذکر مشخصات متقاضی در پشت آنها.
 .5سایر مدارک (فعالیتهای علمی بعالوهی مدارک و مستندات مربوط به فعالیتهای پژوهشی).
 .6پرداخت حق ثبت نام به مبلغ ( 800/000هشتصد هزار ریال) به حساب شمارهی  2177395040001به نام درآمد
اختصاصی دانشگاه مازندران نزد بانك ملی ،شعبهی مرکزی بابلسر(قابل پرداخت در کلیهی شعب بانك ملی ایران در
سراسر کشور) و ارسال فیش واریزی.

توضيحات مهم:
 دانشجویان دانشگاههای غیرحضوری یا نیمه حضوری ،پیام نور ،غیردولتی– غیرانتفاعی ،علمی کاربردی ،آزاد اسالمیو پردیسهای بین الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آییننامه نیستند و از ارسال مدارک خودداری نمایند.
 پذیرش بدون آزمون از دانشجویان کارشناسی در دورهی کارشناسی ارشد ،مطابق شیوهنامهی اجرایی دانشگاهمازندران انجام میپذیرد.
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 اسامی پذیرفته شدگان همراه با مدارک و مستندات مربوط برای تطبیق شرایط و اعالم پذیرفتهشدگان نهایی ،بهسازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهدشد.
 .1-4متقاضیان مشمول این شیوهنامه در همان رشتهی تحصیلی دورهی کارشناسی پذیرفته میشوند پذیرش در رشته-
های تحصیلی مرتبط فقط در صورتی امکانپذیر است که در این شیوهنامه مشخص شده باشد.
 پذیرش متقاضیان مشمول این آییننامه ،در دورههای تحصیلی باالتر به صورت رایگان است. متقاضیانی که از طریق شیوهنامهی استعدادهای درخشان در دانشگاه پذیرفته شوند و اقدام به ثبت نام و شروع بهتحصیل نمایند ،در صورت انصراف ،ملزم به پرداخت هزینهی آموزش رایگان اولین نیمسال تحصیلی خواهندبود.
 مدارک ارسالی متقاضیان و وجه پرداختی آنان به هیچ وجه مسترد نمیگردد.توجه :به مدارک ناقص و یا ارسالشده بعد از تاریخ  1397/02/30ترتیب اثر داده نخواهدشد.

 متقاضیان باید مدارک مورد نیاز را حداکثر تا پایان وقت اداری  1397/02/30با پست پيشتاز به نشانی مازندران-بابلسر -خیابان پاسداران -سازمان مرکزی دانشگاه -مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی
را نزد خود نگاه دارند .درج عبارت «مربوط به پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد» و «نام رشته-گرايش مورد
تقاضا» بر روي پاكت الزامي است.
 داوطلبان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در وقت اداری با مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهای درخشاندانشگاه مازندران با شماره تلفن  011-35302832تماس حاصل نمایند.

مدیریت تحصیالت تكمیلی دانشگاه
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فرم شمارهي 1

به نام خدا
کاربرگ درخواست پذيرش دانشآموختهی ممتاز برای دورهی کارشناسي ارشد بدون آزمون

اين جانب آقا/خانم  ،......................................فرزند  ،.......................به شمارهي ملّي  ، .....................دانشش آموختشهي دورهي
كارشناسي پيوستهي دانشگاه  ،........................................در رششته /گشرايش  ،..........................................................بشا كسشب
ميانگين كلّ( به عدد)( ،.....................به حروف) ...........................به استناد آيين نامهي پذيرش بشدون آزمشون اسشتعدادهاي
درخشان در دوره ي تحصيلي كارشناسي ارشد ،مصوب جلسه ي مورخ  1393/4/11شوراي هدايت استعدادهاي درخششان و
ابالغيهي شمارهي  ،2 / 140036مشورخ  95 /07 / 04تقاضشاي پشذيرش در دورهي كارشناسشي ارششد ناپيوسشتهي رششتهي
 ، ......................................گرايش ..................................را دارم .
مدارك زير پيوست ميباشد:
الف)تأييديهي آموزش دانشگاه جهت استفاده از تسهيالت پذيرش دانشجوي كارشناسي پيوسته بدون ششركت در آزمشون
ورودي به دورهي باالتر ،منضم به يک نسخه از ريزنمرات تأييد شده
ب) برگزيدگان رتبههاي اول تا پانزدهم مرحلهي نهايي المپيادهاي علمي-دانشجويي براي ورود به همان رشته يا رشتههاي
مرتبط به تشخيص شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت ،با ارائهي معرفي نامه از دبيرخانهي المپياد
نشاني دقيق و كامل محلّ سکونت :
............................................................................................................................. ............................
شماره تلفن منزل  ،...............................پيش شمارهي شهرستان  ،.................شماره تلفن همراه........................................

اين جانب .................................ضمن آگاهي از اين نکته كه ارسال مدارك به منزلهي پذيرش در دانشگاه نميباششد ،متعهشد
ميشوم كه تمامي موارد فوق را با نهايت دقت تکميل نموده و صحت مدارك ارسالي را تأييد م نمايم و چنان چه خالف آن
ثابت گردد ،دانشگاه مازندران مجاز است كه طبق مقررات با اين جانب رفتار نمايد.
تاريخ
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امضا

فرم شمارهي 2

به نام خدا
گواهي احراز رتبهی ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودی

از :دانشگاه.........................
به :مديريت تحصيالت تکميلي دانشگاه مازندران
گواهي م شود خانم /آقاي  ،.............................فرزند ، ................دانششجوي دورهي كارشناسشي پيوسشته
رشتهي ، ............................................گرايش  ، ............................ورودي نيمسشال ..................سشال تحصشيلي
 ، ....................در مدّت شش نيمسال تحصيلي (با گذراندن حشداقل سشه چهشارم واحشدهاي درسشي) ،در ميشان
 ................نفر به لحاظ ميانگين كلّ جزو ده درصد برتر دانشجويان همرششته و هشمورودي خشود گرديشده و رتبشهي
 .................را احراز نموده و حداكثر در مدّت هشت نيمسال دانشآموخته شده است/خواهد شد.
مراتب صرفا جهت اطالع دانشگاه مازندران صادر گرديده و فاقد ارزش ترجمه ميباشد.

ضمنا ارسال يک نسخه از ريز نمرات تأييدشده توسط دانشگاه الزامي است.

مدير كلّ امور آموزشي دانشگاه .........................................

مهر و امضا
تاريخ ................................
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