
 

                                   

 بسمه تعالی

 هــــــــــــاطالعی

 کشور هایدانشگاهسایر  کارشناسی ازممت دانشجویان آزمون بدون پذیرش

 94-1393جهت نیمسال اول سال تحصیلی در دانشگاه نیشابور ارشد کارشناسی طعمق در

 
 نامه آئین" باالتر تحصیلی هاي دوره به ورود ايبر علمی برگزیدگان به تسهیالت ارائه نامه آئین به استناد با دارد نظر در نیشابور دانشگاه

-39)لینک به آئین نامه( براي نیمسال اول سال تحصیلی  "وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري 20/20/1031مورخ  و 22354/ شماره

 ماید.ن هادانشگاه دیگر شد از بین دانشجویان ممتازاقدام  به پذیرش )بدون آزمون( در مقطع کارشناسی ار 30

دانشگاهآموزشیشورایمصوبهبراساسارشدکارشناسیمقطعدرآزمونبدونپذیرششرایط



 خود درخواست نامه آئین این مزایاي از استفاده جهت توانندمی زیرهستند، شرایط از یکی حائز که ( 89)ورودي کارشناسی مقطع ممتاز دانشجویان

 .نمایند ارائه نیشابور دانشگاه را به

 با مرتبط، هاي رشته یا برگزیده رشته همان به ورود براي دانشجویی -علمی المپیادهاي نهایی مرحله پانزدهم تا اول هاي رتبه یدگانبرگز (الف

 .المپیاد دبیرخانه معرفی

 دانشجویان بین رد برتر درصد پانزده ازهمتر کل میانگین لحاظ به که شرطی به وزارت دانشجویی معاونت معرفی با کشوري نمونه دانشجویان (ب

 .باشند خود ورودي هم و رشته هم

 مرتبط آموزشی گروه یا رشته در فارابی و رازي خوارزمی، جوان خوارزمی، قبیل از علمی معتبر هاي جشنواره سوم تا اول هاي رتبه برگزیدگان (ج

 در دانشجو مشارکت میزان که آن بر مشروط ها جشنواره از یک هر دبیرخانه معرفی با اند، شده برگزیده آن در که اي زمینه یا خود ابتکاري طرح با

 .باشد درصد پنج و سی حداقل برگزیده طرح

 کل میانگین لحاظ به (درسی واحد 100 حداقل گذراندن ) با تحصیلی نیمسال شش گذراندن از پس که پیوسته کارشناسی دوره ممتاز دانشجویان )د

 تحصیالت اتمام ).شوند آموخته دانش نیمسال هشت مدت در حداکثر و باشند خود ورودي هم و شتهر هم دانشجویان بین در برتر درصد ده جزو

 1393/06/31) تاریخ تا کارشناسی مقطع

 راالتب دوره در ظرفیت بر مازاد صورت به علمی تائید صورت در شوند آموخته دانش نیمسال  6مدت در که د بند در مندرج دانشجویان  :تبصره

 (01/20/30)اتمام تحصیالت کارشناسی  تا تاریخ  .شد اهندخو پذیرفته

 کل میانگین لحاظ به )درسی واحد 100 حداقل گذراندن با)تحصیلی نیمسال شش گذراندن از پس که پیوسته کارشناسی دوره ممتاز دانشجویان (ه

 رتبه داراي و شوند آموخته دانش نیمسال هشت دتم در حداکثر و باشند خود ورودي هم و رشته هم دانشجویان بین در برتر درصد بیست جزو

 (01/20/1030تاریخ ) تا کارشناسی مقطع تحصیالت باشند. )اتمام سنجش سازمان سراسري آزمون در زیر کشوري هاي

 فیزیک و ریاضی آزمایشی گروه در 100 زیر رتبه

 تجربی علوم آزمایشی گروه در 100 زیر رتبه

 انسانی لومع آزمایشی گروه در 50 زیر رتبه

 زبان و هنر آزمایشی گروه در 20 زیر رتبه

 تسهیالت از تحصیلی دوره هر در بار یک براي صرفا   و آموختگی دانش از پس سال یک تا میتوانند مشمول افراد نامه، آئین 2 ماده طبق:  1تذکر*

 دانشگاهی در پذیرش اخذ به موفق تاکنون و شده آموخته دانش نیمسال هشت طول در که 88 سال هايورودي ممتازین لذا شوند، مند بهره مربوطه

 آموختگیدانش تاریخ که کارشناسی دوره تحصیلی مدرك تصویر ارائه .نمایند استفاده تسهیالت این از توانندیم نیز اندگردیدهن

 ( اشد.بمی 93اولویت با دانشجویان ورودي سال  است ) الزامی باشد شده قید آن ( در01/20/1030)حداکثر

 برا پیوسته کارشناسی دورههاي در وزارت ریزي برنامه عالی شوراي مصوبات طبق آنها دروس سرفصل که نقاشی رشته ممتاز دانشجویان :0 تذکر*

  .شوند مند بهره مربوطه تسهیالت از نیمسال 9 مدت در تحصیل از فراغت صورت در توانند می نیز است شده وتصویب تدوین نیمسال 9 ي



 

                                   

 

 
 

 تا کارشناسی مقطع تحصیالت اتمام)باشند  گذرانیده تحصیلی نیمسال 7 مدت در را درسی واحد 100 تعداد حداقل باید دانشجویان این ضمنا

 (01/20/30تاریخ 

 :جهت ثبت نامنیاز مورد مدارك
 ممتازي گواهی شده تکمیل فرم تصویر 1-

 ملی کارت و شناسنامه اول صفحه تصویر 2-

 ششم ترم پایان تا شده اخذ نمرات ریز 3-

 ه و ج تا الف بند متقاضیان براي شده اصل با برابر تصویر یا معرفی نامه اصل 4-

 ج بند متقاضیان براي علمی معتبر جشنواره در منتخب طرح چکیده 5-

 پژوهشی( هاي فعالیت به مربوط مستندات و مدارك بعالوه علمی )رزومه مدارك سایر 6-

 455545554 )سیصد هزار ریال ( به شماره حساب  000/000دون آزمون موظف به پرداخت حق ثبت نامکلیه متقاضیان ب -7

)قابل پرداخت در کلیه در کلیه شعب بانک تجارت  اختصاصی دانشگاه نیشابور به دانشگاه نیشابور نام درآمدشع تجارتنزد بانک 

 باشند. اسر کشور( میرس

 ."روري استارك ضارسال تصویر فیش همراه با مد”
، متقاضیان می توانند کلیه مدارک به همراه فیش پرداخت حق ثبت نام به آدرس خراسان رضوی نیشابور 

 ارسال نمایند. شابورین دانشگاه سیپرد ب،یاد بلوار یانتها قدس، شهرک

 : مهم توضیحات

نتفاعی، آزاد، پیام نور، نیمه حضوري، جامع هاي غیر دولتی، غیر ا*پذیرش بدون آزمون از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه

هاي بین الملل و همچنین متقاضیان داراي مدرك علمی کاربردي، مجازي، دانشگاه فرهنگیان، پردیس هاي دانشجویی و دوره

 رد.گیصیلی کارشناسی ناپیوسته صورت نمیتح

 و فناوري و تحقیقات علوم، وزارت ضوابط مطابق ارشد، کارشناسی مقطع در کارشناسی ممتاز دانشجویان آزمون بدون پذیرش *

پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت ها و سوابق داوطلبین انجام میپس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیت دانشگاه مقررات

 ایجاد نخواهد کرد. به مصاحبه، هیچگونه حقی براي داوطلب

 سنجش سازمان به نهائی، شدگان پذیرفته اعالم و شرایط تطبیق براي مربوطه داتمستن و مدارك با همراه شدگان پذیرفته اسامی *

 .شد خواهد کشوراعالم آموزش

هاي که سرفصل دروس آنها طبق شوراي عالی برنامه ریزي وزارت در دوره هاي کارشناسی پیوسته *دانشجویان ممتاز در رشته

 تسهیالت مربوطه بهرمند شوند.توانند از نیمسال تدوین و تصویت شده است می 5براي 

 (03/6/50)اتمام تحصیالت کارشناسی تا تاریخ 

توانند در یکی از چنین متقاضیان میباشد. همئین نامه در همان رشته تحصیلی میآ 2ادامه تحصیل افراد مشمول ماده اولویت *   

 هاي متناسب )با تشخیص گروه(درخواست دهند.گرایش

 .باشد می شهریه دریافت بدون و رایگان بصورت باالتر تحصیلی هاي دوره در نامه، آئین این مشمول ممتاز دانشجویان پذیرش*
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 تحصیل به وشروع نموده نام ثبت به اقدام که صورتی در شوند پذیرفته نیشابور دانشگاه در تسهیالت این طریق از که دانشجویانی

 خواهد بود. 50-54اول  نیمسال در رایگان آموزش هزینه پرداخت به ملزم انصراف، صورت در نمایند
 

 * وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

 آزمون بدون پذیرش درخشان هاي استعداد نامه آئین طریق از که دانشجویانی براي گرایش تغییر و تغییررشته میهمان، انتقال، *

 .باشد می ممنوع اند، شده

 مستقر دانشجو گزینش مرکزي هیات دبیرخانه تائید به منوط سنجش، سازمان تائید و علمی پذیرش از پس قطعی نام ثبت*

 دانشجویان براي تحصیل به اشتغال گواهی هرگونه صدور از نیشابور دانشگاه بنابراین باشد، می کشور آموزش سنجش درسازمان

 .است معذور تائیدیه این دریافت تا شده پذیرفته

ط براي مصاحبه در صورت صالحدید، افراد حائز شرائ گیرد ورك و سوابق داوطلبین صورت می* پذیرش دانشجو براساس مدا

هاي پژوهشی ضمیمه شود( الزم به به فعالیتگردند.)رزومه علمی بعالوه مدارك و مستندات مربوط علمی به دانشگاه معرفی می

 د شد.هیب اثرداده نخواترت 37/00/50ذکر است به مدارك ناقص و یا دریافت شده بعد از تاریخ 

 ac.irhttp://www.neyshabur. مدارك به آدرس  و ارسال وانند جهت اطالع از نحوه ثبت نامتمتقاضیان ما *

 خواهد بود. 3050، تیرماه   http://www.neyshabur.ac.irق اعالم نتایج توسط دانشگاه از طری*زمان تقریبی 

 -9وانند در وقت اداري با مرکز استعدادهاي درخشان با شماره تلفن تبراي کسب اطالعات بیشتر می داوطلبان* 

 /م .تماس حاصل نمایند 340و  334داخلی  05536635000
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