
بسمه تعالی 
فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد از دانشجویان برتر دوره کارشناسی 

 98-99 در سال تحصیلی
 

، مطابق  شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه07/11/1397مصوبه دانشگاه گیالن در نظر دارد براساس 
و ابالغیه شماره  وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري 05/05/1393 مورخ 77948/21با آیین نامه شماره 

معاون محترم آموزشی وزارت  15/09/1397 مورخ 227541/2 و 16/12/1396 مورخ 299574/2
علوم، تحقیقات و فنآوري از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره هاي روزانه و 

 در دوره روزانه کارشناسی ارشد 1398-99شبانه) با شرایط ذیل براي نیمسال اول سال تحصیلی 
دانشجو پذیرش نماید. 

 
 شرایط متقاضیان  –الف 

  واحدسه چهارمکه پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل  پیوسته کارشناسی دوره دانشجویان -1
 در باشند و حداکثر خود هم ورودي و  برتر دانشجویان هم رشتهده درصدپانزدرسی به لحاظ میانگین کل جزء 

 شوند. آموخته نیمسال (نه نیمسال طبق مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي)دانش هشت مدت
یا  رشته به همان ورود براي دانشجویی علمی المپیادهاي نهایی مرحله پانزدهم تا اول رتبه هاي - برگزیدگان2

گروه  سوي از پذیرش صورت در رشته هاي مرتبط به تشخیص شوراي عالی برنامه ریزي آموزشی وزارت،
 .المپیاد ارائه معرفی نامه از دبیرخانه  باشرایط، سایر بودن دارا بر مشروط آموزشی مربوطه

 بیماري، مانند( خود اختیار از خارج دالیلی به آنها تحصیل مدت طول که را دانشجویانی درخواست: 1تبصره 
 در مذکور مجاز مدت از بیش تحصیلی نیمسال دو  حداکثر)مشابه موارد و زایمان، ماموریت والدین یا همسر

 این در مندرج شرایط سایر دارا بودن صورت در دانشگاه، خاص موارد کمیسیون تأیید از پس شود، نامه آیین
کند  بررسی مذکور نامه آیین تسهیالت از استفاده براي دستورالعمل،

، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از 1 درصد برتر دانشجویان حائز شرایط بند الف-پانزدهچنانچه  :2تبصره .
ده درصد دوره کارشناسی ارشد رشته اي تکمیل نشد، در غیر پانزتسهیالت مربوط استفاده نکردند یا ظرفیت 

 اینصورت صرفاً ده درصد برتر بعدي دانشجویان دانشگاه گیالن نیز می توانند از این ظرفیت استفاده نمایند.
 به صورت مازاد بر ظرفیت دوره روزانه کارشناسی ارشد براي نیمسال 2 پرونده متقاضیان بند الف-:3تبصره 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 1398-99اول سال تحصیلی 
  
 
 

تذکر مهم  
فقط دانشجویان دانشگاههاي دولتی دوره هاي روزانه و شبانه مجاز به شرکت در این فرآیند می باشند. لذا به 
تقاضاهاي دانشجویان دانشگاههاي غیر انتفاعی، آزاد، پردیس شهریه پرداز، پیام نور و دوره هاي غیرحضوري و 

مجازي ترتیب اثر داده نمی شود .   



 
ب- مدارك مورد نیاز 

 مخصوص دانشجویان دانشگاه گیالن و 1- تکمیل فرم گواهی دانشجوي ممتاز دوره کارشناسی (فرم شماره 1
 استعدادهاي درخشان فترسامانه د مخصوص دانشجویان سایر دانشگاهها) و بارگذاري آن در 2فرم شماره 

 دانشگاه.
 جدید و بارگذاري آن در سامانه. 3*4- اسکن یک قطعه عکس 2
) دانشگاه گیالن Masterدوره کارشناسی ارشد (ثبت مشخصات و سوابق  آموزشی متقاضی در سامانه پذیرش بدون آزمون - 3
)https://talents.guilan.ac.ir/( .
 ریال) بابت حق ثبت نام از طریق سامانه پرداخت آنالین دانشگاه 000/600- واریز مبلغ ششصد هزار ریال (4

ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی ، آیتم پرداخت: حوزه معاونت آموزشیگیالن (موضوع پرداخت: 
) و دریافت کد رهگیري جهت بارگذاري در سامانه دبیرخانه استعدادهاي درخشان دانشگاه. ارشد

 .- ریز نمرات کارشناسی و بارگذاري آن در سامانه5
. 2  تا الف-1- ارایه مدارك مورد نیاز براي یکی از بندهاي الف -6

ج- زمان و نحوه ارسال مدارك  
پذیرش بدون سامانه  از طریق 27/12/97 مورخ دوشنبهداوطلبان واجد شرایط می بایست حداکثر تا پایان روز 

 مدارك بارگذاري و اطالعات ورود  باآزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه
داوطلبین گرامی می توانند سئواالت خود و پاسخ آنرا نمایند.  نام ثبت شده، بینی پیش هاي محل در نیاز، مورد

  .   پیگیري نمایندسامانه از طریق 
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