
 

 "آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد"دستورالعمل اجرايي

  01/10/98مصوب مورخ 

 (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شوراي هدايت استعدادهاي درخشان)

**************************************************************************************** 

 مقدمه :

بخش ج  5شوراي عالي انقالب فرهنگي و بند  22/2/77مورخ  419هاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه در اجراي سياست

مجلس شوراي اسالمي مبني بر  18/5/83قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب جلسه مورخ  2از ماده 

علوم و  مختلف هايهاي راهبردي كشور در حوزهها به سمت اولويتريزي براي شناسايي و حمايت از استعدادهاي درخشان و هدايت آنامهبرن

هاي هدفمند و معنوي از نخبگان علمي و به ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مبني بر حمايت 5قانون برنامه  18در اجراي ماده  زني

استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي نامه جديد پذيرش بدون آزمون ل ادامه تحصيل برگزيدگان علمي، و در راستاي اجراي آئينمنظور تسهي

شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دستورالعمل اجرايي زير تهيه  01/10/98كارشناسي ارشد، مصوب مورخ 

 شود.و تدوين مي

 نحوه پذيرش: -الف

درصد ظرفيت روزانه دوره كارشناسي ارشد خود در هر رشته محل را به دانشجويان دوره كارشناسي  40دانشگاه اختيار دارد حداكثر :  1 ماده

د ك پيوسته )مجموع روزانه و شبانه( بصورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون اختصاص دهد. از تمامي ظرفيت پذيرش بدون آزمون بر حسب هر

محل تحصيل دو سوم از پذيرفته شدگان به دانش آموختگان دانشگاه عالمه طباطبائي و يک سوم از پذيرفته شدگان به دانش آموختگان ساير 

 دانشگاهها اختصاص خواهد يافت. 

هاي دانشگاه گذارينامه فوق الذكر و مصوبات وزارت متبوع و سياستپذيرش كليه دانشجويان با توجه به امكانات دانشگاه، مطابق با آئين : 2ماده 

 پذيرد و تائيد نهايي آن از طريق سازمان سنجش آموزش كشور و هيات مركزي گزينش دانشجوي وزارت متبوع خواهد بود.انجام مي

و مديريت  هاي تابعه، مديريت خدمات آموزشييه دانشجويان، توسط دفتر استعدادهاي درخشان و با همكاري دانشكدهپذيرش اول : 3ماده

 گيرد و تائيد مراتب با كميته منتخب معاونت آموزشي دانشگاه خواهد بود.دانشگاه صورت ميتحصيالت تكميلي 

عاون آموزشي دانشگاه، مدير تحصيالت دانشگاه، مدير خدمات آموزشي معاونت آموزشي دانشگاه متشكل است از م كميته منتخب تبصره :

  رشته ذيربطدانشگاه، رئيس دانشكده يا مدير گروه 



توانند تقاضاي خود را جهت مي، گرددها از طريق فراخوان عمومي كه در پايگاه اينترنتي دانشگاه درج ميدانشجويان ساير دانشگاه : 4ماده 

 رساني بعدي از طريق همان پايگاه اينترنتي به آگاهي متقاضيان خواهد رسيد. ارسال نمايند. بديهي است هرگونه اطالعبررسي به دانشگاه 

 ن اعالم ظرفيت كرده باشد.آپذيرد كه دانشگاه قبال براي آزمون هايي صورت ميپذيرش منحصرا در رشته : 5ماده 

نامه فوق الذكر مختار بوده و ملزم به تكميل ظرفيت پذيرش دوره دانشگاه در پذيرش يا رد دانشجوي بدون آزمون با استفاده از آئين : 6ماده 

 باشد.كارشناسي ارشد خود نمي

العمل مي توانند و بعد از آن در صورت داشتن ساير شرايط مندرج در دستور 99-1400دانشجويان اتباع خارجي ورودي سال تحصيلي  : 7 ماده

 از تسهيالت بدون آزمون استفاده نمايند. 

 شرايط الزم براي ورود بدون آزمون به دوره كارشناسي ارشد: -ب

 صورت كسب پذيرش از دانشگاه، بدون آزمون به دوره كارشناسي ارشد راه يابند. در توانندافراد داراي يكي از شرايط ذيل مي

برتر دانشجويان هم درصد  15 ءجز ،درسي به لحاظ ميانگين كل هايبا گذراندن حداقل سه چهارم از واحد نيمسال تحصيلي 6پس از  : 8ماده 

 رشته و هم ورودي خود باشد.

به مقطع كارشناسي اوليه درصد برتر  15تمام ليست  ممكن استدرصد برتر بوده و  15 ليست اوليه پذيرش نهايي دانشجويان از بين تبصره:

 نكنند.ارشد ورود پيدا 

 ارزيابي اساتيد گروه آموزشيو نمره  60گزينش نهايي متقاضيان ورود به مقطع كارشناسي ارشد با لحاظ كردن معدل داوطلب به نسبت  :9ماده 

 عالمه طباطبائي محاسبه خواهد شد.دانشگاه و امتياز يک و دو دهم درصدي براي دانشجويان مقطع كارشناسي  40به نسبت مربوطه 

بوده و دانشجو  16، (8و  7)با لحاظ ماده  حداقل ميانگين كل تا پايان نيمسال ششم براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون : 10ماده 

 آموخته شود.نيمسال دانش 8بايد در 

، صرفا براساس ماهيت و محتواي رشته و با نظر كميته منتخب 16تصميم به پذيرش دانشجو با ميانگين كل شش نيمسال، كمتر از  : تبصره

 پذير خواهد بود.گروه آموزشي رشته ذيربط و با تائيد معاونت آموزشي دانشگاه امكان

باطي دانشگاه يا وزارت عتف( با هر درجه و عنوان باشند، امكان ورود دانشجوياني كه داراي هرگونه محكوميت انضباطي )از شوراي انض :11ماده 

 به مقطع باالتر از طريق سهميه استعداد درخشان را ندارند.

هم نيمسال دانشجويان  8آموخته شده و به لحاظ ميانيگن كل در مقايسه با ميانگين كل دانشجوياني كه در طول شش نيمسال دانش : 12ماده 

توانند تقاضاي خود را موردي، جهت بررسي به دفتر استعدادهاي درخشان جزو پانزده درصد برتر باشند، مي غير هم ورودي خود ورشته 

 ارسال نمايند.



دانشجوياني كه طول مدت تحصيلشان به داليلي خارج از اختيار خود )مانند بيماري، ماموريت والدين يا همسر و يا زايمان( حداكثر  : 13ماده 

نامه بشود، فقط پس از تائيد معاونت آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و نيمسال تحصيلي بيش از مدت مجاز مذكور در آئيند

 استعدادهاي درخشان ارسال كنند. رتوانند درخواست خود را به صورت موردي جهت بررسي به دفتمي

دانشجوي برتر، دانشجوياني كه به هر دليل از مرخصي تحصيلي با احتساب يا بدون با توجه به لزوم يكسان بودن شرايط محاسبه  : تبصره

يا خارجي و موارد مشابه آن، استفاده كرده باشند، از فرايند محاسبه پانزده درصد برتر حذف  هاي داخلياحتساب در سنوات، حذف ترم، ماموريت

 خواهند شد.

دوره كارشناسي خود را در دانشگاه عالمه درسي واحد  80، كه حداقل طباطبائي درخواست دانشجويان انتقالي به دانشگاه عالمه : 14ماده 

 طباطبائي گذرانده باشند با رعايت ساير ضوابط قابل بررسي است.

ر ن آزمون بهرمند شود كه سنوات تحصيلي آنها ددانشجويان انتقال، مهمان و تغيير رشته در صورتي مي توانند از تسهيالت پذيرش بدو: تبصره

نيمسال باشد. همچنين مقايسه  8دوره كارشناسي ارشد پيوسته از ورود به رشته و دانشگاه اول تا دانش آموختگي از رشته و دانشگاه دوم حداكثر 

 شود كه از آن مدرک دريافت مي كنند.  برتر با دانشجويان دانشگاهي انجام مي % 15اين دسته از دانشجويان براي تعيين رتبه بندي 

دانشگاه مي توان حداكثر يک نيمسال به سنوات مجاز دوره  پس از تاييد معاونت آموزشيدر خصوص دانشجويان تغيير رشته فقط  :تبصره

 تحصيلي دانشجو )كارشناسي( اضافه كرد.

تقاضاي دانشجويان دوره كارشناسي كه به طور همزمان در دو رشته تحصيلي مشغول به تحصيل مي باشند در هر يک از رشته هاي  :15ماده

 2تحصيلي و با رعايت مقررات و به شرط دارا بودن ساير شرايط قابل بررسي است، همچنين دانشجويان داراي تحصيل همزمان مي توانند تا 

 مقطع كارشناسي فارغ التحصيل شوند. يرش در دوره كارشناسي ارشد، از رشته تحصيلي دوم خود درنيمسال تحصيلي پس از پذ

ارئه دهد كه از رشته هاي كارشناسي خود را  در هر يک ازتواند درخواست پذيرش دانشجوي داراي تحصيل همزمان، در صورتي مي تبصره:

 در سنوات مجاز و قبل از ورود به مقطع كارشناسيذيرش در مقطع كارشناسي ارشد جهت پرشته تحصيلي كارشناسي مرتبط با رشته مورد تقاضا 

 ارشد فارغ التحصيل گردد. 

هاي مرتبط فقط با معرفي هاي اول تا پانزدهم نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده يا رشتهرتبه : 16ماده 

 به صورت مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون، قابل پذيرش خواهند بود. آموزش كشور ودبيرخانه المپياد و سازمان سنجش 

 ظرفيت پذيرش:  –ج 

درصد ظرفيت پذيرش دوره روزانه كارشناسي ارشد  30ظرفيت پذيرش بدون آزمون از دوره كارشناسي به كارشناسي ارشد، حداكثر  : 17ماده 

رش بدون آزمون بر حسب هر كد محل تحصيل دو سوم از پذيرفته شدگان به دانش آموختگان در هر رشته محل مي باشد، از تمامي ظرفيت پذي

 دانشگاه عالمه طباطبائي و يک سوم از پذيرفته شدگان به دانش آموختگان ساير دانشگاهها اختصاص خواهد يافت.

آموخته ، در شش نيمسال دانش9باشد. )دانشجوياني كه مطابق با ماده ظرفيت مذكور مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون دانشگاه مي : 18ماده 

 شوند، مازاد بر ظرفيت پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد همان سال هستند.(مي



از تسهيالت مربوطه استفاده نكنند يا ظرفيت بدون  ،راف يا عدم تقاضاانص لچنانچه پانزده درصد برتر دانشجويان حائز شرايط، به دلي : 19ماده 

 ظرفيت جديد براي اعمال ده درصد بعدي نخواهد داشت.اي در مقطع كارشناسي ارشد تكميل نگردد، دانشگاه آزمون رشته

 نكات مهم : -د

 و گرايش تحصيلي است. اولويت ادامه تحصيل دانشجويان در دوره كارشناسي ارشد در همان رشته : 20ماده 

كه ادامه گيرد، ضمن آننتخب معاونت آموزشي دانشگاه صورت ميمهاي تحصيلي نسبتا مرتبط به تشخيص كميته پذيرش در رشته : 21ماده 

 هاي غير مرتبط به هيچ عنوان ميسر نيست.تحصيل دانشجو در رشته

 هاي روزانه پذيرش شده و ادامه تحصيل آنان رايگان خواهد بود.شدگان دوره كارشناسي ارشد منحصرا در دورهپذيرفته : 22ماده 

 پذير است.پذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفا براي يک بار امكان : 23ماده 

 تحصيل شوند و در غير اين صورت قبولي آنان در مقطع باالتر لغو خواهد شد.دانشجويان بايستي تا پايان شهريور ماه فارغ ال : 24ماده 

چنانچه دانشجويي به هر دليلي موفق به كسب پذيرش در سال قبل نشده باشد و يا پس از كسب پذيرش در مقطع باالتر ثبت نام  : 25ماده 

 داشت.نكند، امكان استفاده مجدد از سهميه بدون آزمون را در سال بعد نخواهد 

 -هاي آزاد اسالمي، مجازي، بين الملل، علميگيرد و دانشجويان دانشگاههاي دولتي صورت ميپذيرش صرفا از بين دانشجويان دانشگاه : 26ماده 

هاي نيمه حضوري مجاز به ثبت نام دوره و غير انتفاعي، پرديس خودگردان و پرديس بين الملل –موسسات آموزش عالي غير دولتي  ،كاربردي

 گردد.، به شرح جدول ذيل اعالم ميمربوطهاي دولتي باشند. اسامي دانشگاهدر فراخوان دانشگاه نمي

يا باالتر و كسب يكي از افتخارات ذيل قابل  18، به شرط دارا بودن ميانگين كل شش ترم 4و  3هاي سطح پذيرش دانشجويان دانشگاه تبصره :

 بررسي خواهد بود.

  گواهي از مركز المپيادهاي علمي كشوربرگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي با ارائه 

 صنعتي اميركبير ● تهران ● تربيت مدرس ● تبريز ● اصفهان ● عالمه طباطبائي ●

 شيراز ● صنعتي اصفهان●
صنعتي خواجه      ●

 نصيرالدين طوسي
 فردوسي مشهد ● شهيد بهشتي ● صنعتي شريف ●

 شهيد چمران اهواز ● يزد ● اروميه ● رازي كرمانشاه ● خوارزمي ● علم و صنعت ايران ●

 گيالن ● كاشان ● شهيد باهنر كرمان ●

سيستان و  ●

 بلوچستان
 خليج فارس بوشهر ● زنجان ●

 هنر ● صنعتي سهند تبريز ● صنعتي بابل ● بيرجند ● بوعلي سينا همدان ● الزهرا)س( ●



 هاي علمي و صنعتي ايراندارا بودن گواهي ثبت اختراع اخذ شده از سازمان پژوهش 

 رازي و ابن سينا( با ارائه گواهي معتبر -فارابي -هاي علمي معتبر بين المللي)خوارزميبرگزيدگان در جشنواره 

  هاي تربيت بدني( با ارائه گواهي معتبر)فقط ويژه رشته المللينفر اول مسابقات ورزشي كشوري يا وزارتي يا بين 

 ن وحديث( با ارائه آهاي علوم قر)ويژه رشته ن كريم يا نهج البالغهآن و نهج البالغه كشوري و يا حافظان كل قرآنفر اول مسابقات قر

 گواهي معتبر 

 معتبر مبتكر و پژوهشگر برجسته با ارائه گواهيو  دارا  بودن عنوان مخترع 

 برندگان جوايز تحصيلي بنياد ملي نخبگان رياست جمهوري با ارائه گواهي معتبر 

هاي خارج از كشور و دانشجوياني كه بدون مدرک كارشناسي از دانشگاهداراي  ، دانشجويانايراني انتقالي از خارج به داخل پذيرش : 27ماده 

 پذير نيست.نامه امكاناز ضوابط اين آئيناند، با استفاده آزمون به دوره كارشناسي راه يافته

ال شدگان در اولين نيمسدانشگاه مجاز خواهد بود فقط يک بار در سال نسبت به پذيرش دانشجو از اين طريق اقدام نمايد و پذيرفته : 28ماده 

 تحصيلي ممكن تحصيل خود را در مقطع باالتر شروع خواهند كرد.

 .باشدپذير نميغيير محل تحصيل، انتقال از يک دانشكده به دانشكده ديگر، به هيچ عنوان امكانتغيير رشته و گرايش، ت : 29ماده 

 و تائيد نهايي توسط آن سازمانشدگان در پرتال سازمان سنجش آموزش كشور و يا بعد از چنانچه بعد از ثبت اطالعات پذيرفته : 30ماده 

 ويي از ادامه تحصيل انصراف دهد، جايگزيني پذيرش نخواهد شد.دانشج همچنين ثبت نام دانشجويان در رشته قبولي،

موزش كشور و هيات مركزي گزينش دانشجو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آشدگان با سازمان سنجش تائيد نهايي و قطعي پذيرفته : 31ماده 

 ادامه تحصيل خواهند داد.شدگان به صورت مشروط و با اخذ تعهد كتبي خواهد بود و تا قبل از آن پذيرفته

 :مقطع كارشناسي و ظرفيت پذيرش مقطع كارشناسي ارشد نحوه محاسبه پانزده درصد برتر -ه

هاي مجموع ظرفيت ،دانشجويان هم رشته و هم ورودي حائز شرايط در دوره كارشناسي، براساس نيمسال وروديدرصد  15محاسبه  : 32ماده 

هاي خالص فعال در يک سال تحصيلي، تعداد شود. )در تعيين وروديدوره روزانه و شبانه و مجموع دانشجويان دختر و پسر، محاسبه مي

 د.(شودانشجويان ثبت نام نكرده، اخراجي، انصراف، بورسيه، مهمان، انتقالي، ايراني انتقال از خارج و موارد مشابه در نظر گرفته نمي

هاي دوره روزانه و مجموع دانشجويان دختر و پسر، محاسبه ارشد، براساس ظرفيتظرفيت پذيرش در هر دوره كارشناسي  درصد 30 : 33ماده 

 شود.مي

(، نحوه گرد كردن 32و  31)موضوع ماده  هاي تحصيلي، عدد صحيحي نباشددر صورتي كه درصد محاسبه شده در هر يک از دوره : 34ماده 

 ( خواهد بود.رياضيعدد )با تقريب آن 

 فرايند اجرا : –و 

 برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه عالمه طباطبائي درصد 15هاي تابعه در موعد مقرر نسبت به محاسبه ابتدا دانشكده : 35ماده 

 نمايند.دفتر استعدادهاي درخشان اعالم ميمديريت خدمات آموزشي دانشگاه و ( اقدام و مراتب را جهت بررسي به 29)مطابق با ماده 



موظفند پس از اعالم دفتر استعداد درخشان دانشگاه جهت تشكيل پرونده اقدام نمايند، دانشگاه عالمه طباطبائي متقاضيان واجد شرايط  تبصره:

 شود.اعالم ميكه محل و كيفيت آن با توجه به تصميمات و برنامه ريزي هاي داخلي توسط دفتر استعداد درخشان 

ز طريق پايگاه ا)كه  هاي دولتي مندرج در جدول نيز پس از مطالعه دقيق فراخوان دانشگاهدانشجويان واجد شرايط ساير دانشگاه : 36ماده 

برتر اخذ شده از دانشگاه محل تحصيل )مطابق با فرم نمونه پيوست(،  درصد 15يابد(، مدارک الزم را به همراه گواهي اينترنتي دانشگاه انتشار مي

 نمايند.به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارسال مي

ائي . )دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبشودتعيين و اعالم ميهزينه ثبت نام در فراخوان دانشگاه براساس مصوبه هيات رئيسه دانشگاه،  تبصره :

 اخت وجه ندارند.(نياز به پرد

ضعيت يد ويدانشگاه، نسبت به تاو مديريت تحصيالت تكميلي دفتر استعدادهاي درخشان نيز با همكاري مديريت خدمات آموزشي  : 37ماده 

 نمايد.مقررات اقدام ميتحصيلي و جايابي اوليه در مقطع كارشناسي ارشد، براساس 

در خصوص متقاضيان، ابتدا پرونده تحصيلي هر يک به تفكيک بررسي و پس از احراز دارا بودن شرايط اوليه، مراتب به كميته منتخب  : 38ماده 

در چارچوب جدول ارزشيابي پيوست، اقدام الزم تا نسبت به امتيازدهي شود ميهاي تابعه ارجاع هاي ذيربط در دانشكدهگروه آموزشي رشته

 هاي تابعه خواهد بود.يا معاونين آموزشي دانشكده ءارت بر حسن اجراي اين مهم، با روسامعمول گردد. نظ

بايد از داوطلب براي شركت در مصاحبه دعوت به عمل آورد. بديهي است در صورت عدم شركت در مصاحبه، موضوع  همربوطدانشكده  تبصره :

 پذيرش متقاضي لغو خواهد شد.

 گردد.شدگان اوليه مشخص ميسامي پذيرفتهاپس از محاسبه امتيازات،  : 39ماده 

ها در قالب صورتجلسات مربوط، آماده شدگان اعم از دانشجويان عالمه طباطبائي و ساير دانشگاهدر اين مرحله، فهرست كليه پذيرفته : 40ماده 

 گردد.در پرتال سازمان سنجش آموزش كشور ثبت مي ،تائيد و مراتب در جلسه كميته منتخب معاونت آموزشي دانشگاه، طرح و پس از

هيأت مركزي گزينش دانشجو وزارت علوم،  و د سازمان سنجش آموزش كشورييپس از تا شدگان منحصراًپذيرش قطعي پذيرفته : 41ماده 

 يابد.تحقيقات و فناوري رسميت مي

 وجشدگان به هيات مركزي گزينش دانشدفتر استعدادهاي درخشان در موعد مقرر نسبت به ارسال فرم صالحيت عمومي پذيرفته : 42ماده 

آموزشي  و مقررات جهت ثبت نام از آنان در چارچوب ضوابطاسامي را همچنين اقدامات الزم را  به عمل آورده و تحقيقات و فناوري وزارت علوم، 

 نمايد.ميتكميلي دانشگاه، دانشكده و اداره خدمات الكترونيكي دانشگاه اعالم تحصيالت  مديريتبه 

 ابهام در اين دستورالعمل، با معاونت آموزشي دانشگاه خواهد بود. داراي تفسير كليه موارد  : 43ماده 

. اين خواهد بود آموزشي دانشگاهگيري با معاونت ، تصميماست مسكوتدر اين دستورالعمل به ذكر كليات اكتفا شده و آنجا كه 

و براي  به تصويب رسيدهشوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه  10/08/1399مورخ  تبصره در جلسه 11ماده و  43دستورالعمل در 

 و بعد از آن الزم االجراست.  99-1400پذيرش دانشجو در سال تحصيلي 


