بسمه تعالی

معاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی

دفتر هدا یت استعدا داهی ردخشان
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان درمقطع کارشناسی ارشد
نیمسال اول سال تحصیلی 1201-204
به آگاهی میرساند دانشگاه صنعتی مالک اشتر به منظور حمایت از دانش آموختگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی  ،و در
چارچوب « آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد » به استناد آئین
نامه ارایه تسهیالت برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع باالتر آئین نامه شماره  12/44977مورخ  2191/50/50وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و ابالغیه های شماره  12/97747مورخ  2197/50/17و شماره  1/199047مورخ  2197/21/27و شماره
 1/114072مورخ  2194/59/20اقدام به پذیرش دانشجو بدون ازمون(سهمیه استعداد درخشان) از میان فارغ التحصیالن ممتاز
مقطع کارشناسی پیوسته با لحاظ نمودن شرایط مندرج در فراخوان برای نیمسال اول سال تحصیلی  2752-751در رشتههای
اعالم شده دانشجو می پذیرد .داوطلبانی که حائز کلیه شرایط مندرج در آیین نامه مذکور و شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه
می باشند ،حداکثر تا تاریخ  1201/00/11میتوانند پرونده تقاضای خود به پست الکترونیک دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به
نشانی  estedad@mut.ac.irارسال نمایند.

الف:شرایط عمومی
داوطلبان میبایست از تمامی شرایط مشروحه زیر برخوردار باشند:
 -2اعتقاد به اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 -1متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی ایران.
 -1عدم منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی (برای داوطلبان مرد)به تشخیص مراجع ذیصالح

ب:شرایط و ضوابط اختصاصی
دانش آموختگان مقطع کارشناسی پیوسته داخل(ورودی نیمسال دوم  97و نیمسال اول و دوم  )94که حائز یکی از شرایط ذیل هستند .می
توانند برای استفاده از مزایای این ائین نامه درخواست خود را به دانشگاه ارایه نمایند.
 -2برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی -دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط با ارایه
معرفی نامه از دبیرخانه المپیادهای علمی دانشجویی کشور.
 -1دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی(با حداقل سه چهارم واحدهای درسی)به لحاظ
میانگین کل جزء پانزده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش
اموخته شوند(.اتمام تحصیالت کارشناسی از  2755/54/52تا تاریخ .)2752/57/12
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تبصره :1دانشجویان مندرج در بند ب که در مدت شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین
کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزء پانزده درصد برتر باشند به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون ،در
دوره کارشناسی ارشد پذیرفته خواهند شد(.اتمام تحصیالت کارشناسی تا تاریخ .)2752/57/12
تبصره:4پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر است.

ج:مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
 -2تکمیل فرم شماره (2فرم درخواست پذیرش بدون آزمون)
 -1تکمیل فرم شماره  ( 1گواهی ممتازی)
 -1تکمیل فرم شماره ( 1جدول اطالعات داوطلب)
 -7تکمیل فرم شماره ( 7گواهی معدل و تاریخ فارغ التحصیلی)
-0تکمیل فرم شماره (27پرسشنامه اطالعات فردی دانشجویان غیر بورسیه)
 -7کارت یا مدرک تعیین کننده وضعیت کنونی نظام وظیفه (برای آقایان)
 -4روگرفت تمامی صفحات شناسنامه
-7روگرفت دو روی کارت ملی
-9روگرفت پاسپورت
-9تصویر ریز نمرات اخذ شده تا پایان ترم ششم
-25تصویر سایر مدارک(رزومه علمی همراه با تصویر مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های پژوهشی).
 -22ریز نمرات (کارنامه) مقطع کارشناسی
 -21مدرک تحصیلی کارشناسی برای دانش آموختگان /گواهی تأیید معدل و تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی برای دانشجویان نیمسال آخر
-21تصویر سند واریزی ثبت نام:
کلیه متقاضیان پذیرش بدون آزمون سایر دانشگاه ها مجاز به انتخاب حداکثر  1رشته گرایش می باشند و بدین منظور در صورت انتخاب دو
رشته گرایش الزم است که مبالغ ذیل را به شماره حساب  1242079552550شناسه  15557/75به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی
دانشگاه ،به شماره شبا  2752-4555-5551-2420-7955-2550واریز نمایند
الف :برای انتخاب گرایش اول مبلغ (2155555یک میلیون و دویست هزار ریال)
ب :برای انتخاب گرایش دوم مبلغ  955555ریال(نهصد هزار ریال)
توجه :متقاضیان انتخاب دو رشته می توانند مجموع مبلغ بند های الف و ب را طی یک فیش واریز و در ذیل آن قید انتخاب 4گرایش را مرقوم نمایند.

تذکر :1داوطلبین و متقاضیان می توانند مدارک و مستندات خود را از طریق پست الکترونیک به آدرس estedad@mut.ac.ir

ارسال نمایند.

تذکر :4در صورت درخواست ،داوطلب ملزم است اصل مدارک فوق الذکر را در فرصت مقتضی به نماینده دانشگاه یا گروه مصاحبه گر ارائه نماید.

د :روش واریز وجه:
 -2مراجعه حضوری به یکی از شعب بانک ملی در سراسر کشور و واریز وجه
 -1مراجعه حضوری به هریک از شعب بانک های سراسر کشور و استفاده از امکان سامانه پایا و انجام انتقال وجه
 -1برخورداری از دسترسی اینترنتی به حساب شخصی در هریک از بانک های سراسر کشور و استفاده از گزینه انتقال وجه به صورت پایا و
تهیه چاپ از سند انتقال وجه
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ه :رشته های مورد پذیرش:
داوطلبان محترم از بین رشته گرایش های مندرج در جدول زیر که متناسب با رشته تحصیلی خود در مقطع کارشناسی بوده و بر اساس
مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام و دفترچه انتخاب رشته منتشره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب آنها در مقطع
کارشناسی ارشد می باشند ،می توانند بر حسب اولویت حداکثر دو عنوان رشته گرایش را در فرم های مربوطه (فرم شماره  2و  )1وارد نمایند.
ردیف

رشته

گرایش

شهر محل تحصیل

2

مهندسی برق

مدارهای مجتمع الکترونیک

تهران

1

مهندسی برق

افزاره های میکرو و نانوالکترونیک

تهران

1

مهندسی برق

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

تهران

7

مهندسی برق

کنترل

تهران

0

مهندسی برق

مخابرات میدان و موج

تهران

7

مهندسی برق

مخابرات سیستم

تهران

4

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی و رباتیکز

تهران

7

مهندسی کامپیوتر

رایانش امن

تهران

9

مهندسی برق

مخابرات امن و رمزنگاری

تهران

25

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

تهران

22

مهندسی پدافند غیرعامل

آفا

تهران

21

مهندسی برق

جنگ الکترونیک

تهران

21

مدیریت کسب و کار

استراتژی

تهران

27

مدیریت کسب و کار

رفتار سازمانی و منابع انسانی

تهران

20

مدیریت

مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی

تهران

27

مهندسی صنایع

مدیریت مهندسی(شاهین شهر)

تهران

24

مهندسی صنایع

مدیریت مهندسی

تهران

27

مهندسی صنایع

مدیریت پروژه

تهران

29

مدیریت کسب و کار

زنجیره عملیات تامین

تهران

15

مهندسی صنایع

کیفیت و بهره وری

تهران

12

روابط بین الملل

دیپلماسی و کنترل تسلیحات

تهران

11

شیمی

شیمی-شیمی تجزیه

تهران

11

شیمی

شیمی-شیمی آلی

تهران

17

شیمی

شیمی-شیمی کاربردی

تهران

10

مهندسی شیمی

طراحی فرآیند

تهران

17

مهندسی شیمی

ترموسینیتیک و کاتالیست

تهران

14

مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی

تهران

17

زیست شناسی

زیست فناوری میکروبی

تهران

19

زیست شناسی

بیوشیمی

تهران

15

مهندسی مواد

سرامیک

تهران

12

مهندسی مواد

نانوفناوری -نانومواد

تهران

11

مهندسی پلیمر

مواد مرکب

تهران

11

مهندسی مکانیک

مواد مرکب

تهران

17

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

تهران

10

مهندسی مواد

خوردگی و حفاظت مواد

تهران

17

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

تهران

3

ردیف

رشته

گرایش

شهر محل تحصیل

14

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

تهران

17

مهندسی مکاترونیک

تهران

19

مهندسی پدافند غیرعامل

سازه های دفاعی

تهران

75

مهندسی پدافند غیرعامل

طراحی

تهران

72

مدیریت

مدیریت بحران

تهران

71

مهندسی هوافضا

دینامیک پرواز و کنترل

تهران

71

مهندسی هوافضا

مهندسی فضایی

تهران

77

مهندسی هوافضا

سازه های هوایی

تهران

70

مهندسی هوافضا

آیرودینامیک

تهران

77

مهندسی هوافضا

جلوبرندگی

تهران

74

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

تهران

77

مهندسی الکترواپتیک

اپتوالکترونیک

شاهین شهر

79

مهندسی الکترواپتیک

لیزر

شاهین شهر

05

علوم و فناوری نانو

نانوفیزیک

شاهین شهر

02

فیزیک

ماده چگال

شاهین شهر

01

شیمی

شیمی کاربردی

شاهین شهر

01

ریاضی

ریاضی کاربردی-رمز

شاهین شهر

07

مهندسی برق

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

شاهین شهر

00

مهندسی برق

مکاترونیک

شاهین شهر

07

مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

شاهین شهر

04

مهندسی مواد

شکل دادن فلزات

شاهین شهر

07

نانوفناوری

نانومواد

شاهین شهر

09

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

شاهین شهر

75

مهندسی هوافضا

جلوبرندگی

شاهین شهر

72

مهندسی هوافضا

آیرودینامیک

شاهین شهر

71

مهندسی هوافضا

سازه های هوایی

شاهین شهر

71

مهندسی هوافضا

دینامیک پرواز و کنترل

شاهین شهر

77

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

شاهین شهر

70

مهندسی هوافضا

مهندسی فضایی

شاهین شهر

77

مهندسی دریا

سازه های متحرک دریایی

شاهین شهر

74

مهندسی مکانیک

طراحی و ساخت خودرو

شاهین شهر

77

مهندسی مکانیک

دریا

شیراز

79

مهندسی برق

الکتروآکوستیک

شیراز

و:توضیحات مهم:
 oپذیرش بدون آزمون از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های غیر دولتی ،غیرانتفاعی ،آزاد ،پیام نور ،نیمه حضوری ،جامع علمی
کاربردی ،مجازی ،پردیس های دانشگاهی و دوره های بین الملل و همچنین دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته صورت
نمی گیرد.
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 oپذیرش بدون آزمون از دانشجویان ممتاز و کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد ،مطابق مقررات و ضوابط وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و مقررات دانشگاه ،پس از ارزیابی و امتیاز دهی به فعالیت ها و سوابق داوطلبین انجام می پذیرد .بدیهی است تشکیل پرونده
و دعوت به مصاحبه ،هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد.
 oاسامی پذیرفته شدگان همراه مدارک و مستندات مربوطه برای تطبیق شرایط و اعالم پذیرفته شدگان نهایی ،به سازمان سنجش
آموزش کشور اعالم خواهد شد.
 oثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تایید سازمان سنجش ،منوط به تایید دبیرخانه مرکزی گزینش مستقر در سازمان آموزش
کشور است .بنابراین دانشگاه صنعتی مالک اشتر از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تاییدیه معذور می باشد.
 oوجه ثبت نام تحت هیچ شرایطی قابل استرداد به داوطلب نخواهد بود.
 oداوطلب موظف است صرفاً در تاریخ و مکان تعیین شده جهت انجام مصاحبه علمی و گزینشی شرکت نماید و امکان تمدید یا
جابجایی تاریخ مصاحبه وجود ندارد .بدیهی است عدم شرکت در مصاحبه علمی ،یا مصاحبه گزینش بررسی صالحیت عمومی،
انصراف تلقی میگردد.
 oدر زمان مراجعه برای مصاحبه کلیه مدارک و اسناد مورد اشاره در بند بررسی صالحیت عمومی ،و به تشخیص خود برخی مدارک
حائز اهمیت و مجلدات حاوی موضوعات تکمیلی برای ارائه در جلسه مصاحبه علمی را الزاماً به همراه داشته باشید.
 oدانشجویان ممتاز در رشته هایی که سرفصل دروس آنها طبق شورای عالی برنامه ریزی وزارت عتف در دوره های کارشناسی پیوسته
 9نیمسال تدوین و تصویب شده است می توانند از تسهیالت مربوطه بهره مند شوند.ضمنا این دانشجویان باید حداقل سه چهارم
واحدهای درسی را در مدت  4نیمسال تحصیلی گذرانده باشند(.اتمام تحصیالت کارشناسی از  2755/54/52تا .)2752/57/12
 oاولویت ادامه تحصیل افراد مشمول این آئین نامه در همان رشته تحصیلی است .همچنین متقاضیان می توانند در یکی از گرایش
های متناسب درخواست دهند(.تشخیص این تناسب با گروه مربوطه خواهد بود).
 oپذیرش دانشجو بر اساس بررسی مدارک و سوابق داوطلبین صورت می گیرد و در صورت صالحدید،افراد حائز شرایط برای مصاحبه
علمی به دانشکده های مربوطه معرفی می گردند.
 oپذیرش دانشجویان ممتاز مشمول ا ین آئین نامه ،در دوره های تحصیلی باالتر بصورت رایگان و بدون شهریه است.لذا دانشجویانی که
از طریق این تسهیالت در این دانشگاه پذیرفته شوند در صورتی که اقدام به ثبت نام نموده و شروع به تحصیل نمایند در صورت
انصراف و یا به دلیل محرز شدن عدم برخورداری از جمیع شرایط آیین نامه حکم اخراج ایشان صادر گردد ،ملزم به پرداخت هزینه
آموزش رایگان در در نیمسال های ثبت نام شده می باشند.
 oدانشجویان نیمسال آخر که از سوی این دانشگاه مورد پذیرش واقع می گردند ،موظف اند ،حداکثر تا قبل از ثبت نام و شروع نیمسال
تحصیلی نسبت به اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی و انجام تسویه حساب با دانشگاه محل تحصیل قبلی خود اقدام و گواهی دانش
آموختگی خود را هنگام ثبت نام همراه داشته باشند .در غیر اینصورت قبولی ایشان لغو خواهد شد.
 oتغییر رشته یا محل تحصیل پذیرفته شدگان امکانپذیر نمی باشد.
 oانتقال ،میهمان ،تغییر رشته و گرایش برای دانشجویان مشمول این آئین نامه ممنوع می باشد.
 oچنانچه در هر مرحله از ثبت نام و اشتغال به تحصیل ،مشخص شود که پذیرفته شده هریک از شرایط مندرج در آیین نامه ،شرایط
عمومی ،و اختصاصی دانشگاه را نداشته است ،از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد.
 oداوطلبان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه با شماره  512-11971055در وقت اداری
تماس حاصل نمایند یا با ارسال ایمیل به آدرس  estedad@mut.ac.irو یا به سایت دانشگاه به نشانی
 www.mut.ac.irمراجعه نمایند.
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ز :آدرس و شماره تماس:
تهران ،بزرگراه شهید بابایی ،لویزان ،خیابان شهید شعبانلو،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی
شماره تماس512-11971055 :

شماره نمـابر512-11911107 :

صندوق پستی20740-2447 :

کدپستی دانشگاه2747720722 :

رایانامهestedad@mut.ac.ir :
تارنما > www.mut.ac.ir :معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی > دفتر استعدادهای درخشان

معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی دااگشنه صنعتی مالک اشتر
دفترهدا یت استعدا داهی ردخشان
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