فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دوره ی کارشناسي ارشد سال تحصیلي 1401-1402
دانشگاه صنعتي بیرجند
دانشگاه صنعتی بیرجند بر اساس آییننامه ی «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی
کارشناسی ارشد» وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و به منظور حمایت از استعدادهای برتر دانشگاهی ،از بین
دانشجویان ممتاز سال آخر دوره ی کارشناسی دانشگاه های مشمول این فراخوان دانشجو میپذیرد.
الف)شرایط الزم برای ارائهی درخواست:
 )1دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن سه چهارم واحدهای درسی مصوب شورای گسترش
و برنامهریزی آموزش عالی ،تا پایان نیمسال ششم ( یا تابستان متصل به آن) به لحاظ میانگین کل نمرات

جزء  15درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

تبصره  :2صرفاً در فرایند پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی  ،1401-1402به دلیل چالشهای ناشی از شیوع
بیماری کرونا ،کسر حداکثر  4واحد از مجموع سه چهارم واحدهای درسی قابل قبول است.

 )2دانشجویان کارشناسی دوره های مجازی ،نیمهحضوری یا غیرحضوری ،پردیس بین الملل ،پردیس های
خودگردان دانشگاههای دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و
غیردولتی ،مؤسسات آموزش عالی آزاد ،مراکز آموزش عالی ،دانشگاههای جامع علمی-کاربردی ،دانشگاه
پیام نور ،دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی ،پذیرفتهشدگان آزمونهای اختصاصی (داخلی) ،
دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی و نیز دانشآموختگان کارشناسی دانشگاههای خارج کشور مجاز
به شرکت در فراخوان دانشگاه نمیباشند .مدارک این دسته از دانشجویان در صورت ارائه درخواست بررسی
نخواهد شد و وجه پرداختی نیز عودت داده نخواهد شد.

تبصره  :1مطابق آیین نامه ابالغی وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری ،اتباع غیرایرانی مجاز به شرکت در این فراخوان
نیستند..
 )3دانشجویان الزم است حداکثر در مدت  8نیمسال تحصیلی دانشآموخته شوند.
تبصره  :1برای دانشجویان تحصیل همزمان در دورشته دانشگاهی ،مدت مجاز حداکثر  10نیمسال تحصیلی است.
تبصره :2برای دانشجویانی که تغییر رشته دادهاند ،مدت مجاز حداکثر  9نیمسال تحصیلی است.

تبصره  :3سنوات مجاز دانشجویان شرکت کننده در طرح کارورزی ،به تناسب طول دوره کارورزی ( 3تا  12ماه)،
حداکثر تا  10نیمسال قابل افزایش است .مثال :برای دانشجویی که تا  6ماه در طرح کارورزی حضور داشته است،
سنوات مجاز  9نیمسال و برای دانشجویی که بیش از  6ماه تا  12ماه در طرح کارورزی حضور داشته است ،سنوات

مجاز  10نیمسال در نظر گرفته میشود.

 )4پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر است.
تبصره  :1دانش آموختگان ورودی بهمن  1396به شرط دانش آموختگی در  8نیمسال میتوانند در فراخوان شرکت

نمایند.

تبصره  :2دانشآموختگی در مقطع کارشناسی تا پایان شهریورماه  ،1401قبل از شروع دوره کارشناسی ارشد الزامی
است.
ب) تذکرات مهم:
 -1پذیرفتهشدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورههای تحصیالت تکمیلی به محض ورود به دانشگاه
مشمول مقررات آموزشی میشوند.

-2

طبق مقررات آموزشی کشور ،حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه الزامی است.

-3

متقاضیان شاغل در وزارتخانهها ،سازمانها  ،ادارات و نهادهای دولتی باید قبل از ثبتنام موافقت کتبی و
بدون قید وشرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل دریافت و ارائه نمایند.

 -4دارا بودن حداقل شرایط عمومی و اختصاصی مذکور به هیچ عنوان به منزله ی پذیرش داوطلب نیست و
پذیرش نهایی منوط به پذیرش توسط گروه مربوط و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.
بنابراین به داوطلبان اکیدا توصیه میشود در آزمون ورود به دوره ی کارشناسی ارشد نیز شرکت نمایند.
 -5متقاضیان در صورت داشتن شرایط حداقلی مذکور ،الزم است نسبت به بارگذاری مدارک الزم در سامانه
ثبت نام و در بازه زمانی اعالمشده اقدام نمایند .در صورت احراز هرگونه مطلب خالف واقع در مدارک
ارسالی داوطلب در هر مرحله از ثبت نام و یا تحصیل ،از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل خواهد آمد
و مسئولیت عواقب آن بر عهده ی داوطلب خواهد بود.
 -6وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت عدم پذیرش و یا واریز اشتباه ،قابل استرداد نیست.
 -7تغییر رشته ،گرایش و محل تحصیل بعد از قبولی و کسب پذیرش ،به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

 -8داوطلبانی که تا پایان شهریورماه  1401از دوره کارشناسی دانش آموخته نشوند ،پذیرش آنان لغو خواهد
شد.

 -9درخواست داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشند و یا مدارک بارگذاری شده (اسکن
شده) آنها ناخوانا و نامرتبط باشد ،بررسی نخواهد شد.

پ) نحوه ی ثبت نام
داوطلبان می توانند از تاریخ  1اردیبهشت

لغایت  30خرداد  1401از طریق لینک (

 www.birjandut.ac.irو ایمیل  )estedad@birjandut.ac.irاقدام به ثبت نام (ارسال مدارک)
نمایند .لطفا آئیننامهها و شرایط ثبت نام را به دقت مطالعه و پیش از ثبت نام از واجد شرایط بودن خود
اطمینان حاصل فرمائید.
توجه :به مدارکي از طریق پست یا دستي ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
رشته تحصیلی دارای سهمیه پذیرش کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی ( 1401-1402مهندسی مکانیک –ساخت
وتولید)
آیین نامه های مربوطه:
 فرم خام گواهی رتبه  -معدل (همه متقاضیان اعم از دانشجویان دانشگاه صنعتی بیرجند و سایر دانشگاه ملزم
به بارگزاری فرم گواهی رتبه هستند)


آیین نامه درج فراخوان

ت) مدارک مورد نیاز
 -1تصویر عکس پرسنلی
 -2تصویر کارت ملی
 -3آخرین ریز نمرات دورهی کارشناسی
 -4گواهی رتبه و معدل از آموزش دانشگاه محل تحصیل (مطابق فرم خام گواهی رتبه-معدل)
 -5گواهی برگزیدگی در المپیاد علمی-دانشجویی کشوری

 -6گواهی برگزیدگی در جشنوارههای معتبر بین المللی و داخلی یا گواهی جوایز معتبر
 -7گواهی دانشجوی ممتاز
 -8مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای معتبر بین المللی و داخلی به همراه گواهی شرکت در کنفرانس
 -9گواهی ثبت اختراع به همراه تأییدیهی علمی یا گواهی ثبت شرکت دانش بنیان
-10تصویر جلد کتاب و صفحه اطالعات انتشار کتاب
 -11مبلغ

600.000

ریال بابت هزینه ثبت نام که داوطلب شماره حساب ( 472096443شماره شبا

 )070180000000000472096443نزد بانک تجارت شعبه مرکزی به نام دانشگاه صنعتی بیرجند واریز نمایند .هزینه
ثبت نام به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.
نشاني پستي :استان خراسان جنوبي – بیرجند – میدان ابن حسام – بلوار صنعت و معدن – دانشگاه صنعتي
بیرجند www.birjandutac.ir -
تلفن05632391280 – 05632252001-4 :
Email: estedad@birjandut.ac.ir

