
 ارشد کارشناسی دوره در ممتاز دانشجویان آزمون پذیرش بدون آگهی

  در دانشگاه صنعتی قم93-94سال تحصیلی 

                                                

باالتر  هاي تحصیلی دوره به ورود جهت علمی برگزیدگان به تسهیالت ارائه نامه آیین به استناد با دارد نظر در صنعتی قم دانشگاه
 از صرفاً و فناوري) تحقیقات وزارت علوم، 22/2/1392 مورخ 22444/21 و اصالحیه 2/3/1391 مورخ 22354 شماره  نامه (آیین

 براي المللی بین و داخلی معتبر هاي جشنواره ودانشگاههاي دولتی و برگزیدگان المپیادها واجد شرایط  آموختگان دانش میان

 در مقطع کارشناسی ارشد (بدون آزمون) اقدام به پذیرش دانشجو نماید. 93-94 تحصیلی سال

 :عمومی شرایط) الف

 تحصیل ادامه جهت عمومی صالحیت بودن دارا

 :اختصاصی شرایط) ب

 هاي رشته یا برگزیده رشته همان به ورود براي دانشجویی  علمی المپیادهاي نهایی پانزدهم تا اول هاي رتبه برگزیدگان .1
 المپیاد دبیرخانه معرفی با مرتبط،

 کل میانگین لحاظ به که شرطی به وزارت، دانشجویی معاونت معرفی با  کارشناسی دورِة در کشوري نمونه دانشجویان .2
 .باشند متقاضی دانشگاه در ورودي هم و رشته هم دانشجویان بین در برتر درصد پانزده همتراز

 رشته در) فارابی و رازي خوارزمی، جوان خوارزمی، قبیل از (علمی معتبر هاي جشنواره سوم تا اول هاي رتبه برگزیدگان .3
 این از هریک دبیرخانۀ معرفی با اند، شده برگزیده آن در که اي زمینه یا خود ابتکاري طرح با مرتبط آموزشی گروه یا

 ..درصد پنج و سی حداقل مشارکت با ها جشنواره

 به) درسی واحد 100 حداقل گذراندن با (تحصیلی نیمسال شش گذراندن از پس که پیوسته، کارشناسی دوره دانشجویان .4
 نیمسال هشت مدت در حداکثر و باشند خود ورودي هم و رشته هم دانشجویان برتر درصد ده جزء کل میانگین لحاظ

 ).کارشناسی ممتازین رتبه گواهی به مربوط پیوست فرم طبق. (شوند آموخته دانش تحصیلی

 به) درسی واحد 100 حداقل گذراندن با (تحصیلی نیمسال شش گذراندن از پس که پیوسته، کارشناسی دوره دانشجویان .5
 نیمسال هشت مدت در حداکثر و بوده خود ورودي هم و رشته هم دانشجویان برتر درصد بیست جزء کل میانکین لحاظ

 :باشند سنجش سازمان سراسري آزمون در زیر کشوري هاي رتبه داراي و شوند آموخته دانش تحصیلی

 فیزیک و ریاضی آزمایشی گروه در 100 زیر رتبه •

 تجربی علوم آزمایشی گروه در 100 زیر رتبه •

 انسانی علوم آزمایشی گروه در 50 زیر رتبه •

 زبان و هنر آزمایشی گروه در 20 زیر رتبه •



 که تحصیل، محل دانشگاه ورودي هم و رشته هم دانشجویان بین در که ناپیوسته کارشناسی دوره اول رتبه دانشجویان .6
 آموخته دانش تحصیلی نیمسال چهار در حداکثر و باشد هفده حداقل کل میانگین داراي تحصیلی نیمسال سه از پس
 .باشد برتر درصد ده جزء کل میانگین لحاظ به کاردانی دوره در و شود

 :تبصره 

 پیوسته کارشناسی دوره در ریزي برنامه عالی شوراي مصوبه طبق آنها درسی برنامه که هایی رشته در علمی برگزیدگان .1
 .شوند مند بهره مربوط تسهیالت از توانند می است شده تصویب و تدوین تحصیلی نیمسال نه براي

 دانشجو فقط میتواند در گرایشهاي مرتبط با دوره کارشناسی خود اقدام نماید. .2

 

 : الزم مدارك

 .متقاضی توسط شده تکمیل درخواست فرم -1

 .باشد رسیده تحصیل محل دانشگاه ییدأت به که )پیوست فرم مطابق( ممتازي گواهی -2

 . توصیه نامه استاد راهنما یا مدیر گروه -3

 .کارشناسی دوره نمرات ریز -4

  .ملی کارت و شناسنامه صفحات تمام تصویر -5

  مربوط به سال جاري که مشخصات داوطلب در پشت آنها درج شده باشد.3×4  رخ تمام عکس قطعه دو -6

 ، جوایز، تشویقات).صنعت و آزمایشگاهها پژوهشی، مراکز در عملی کار تجربه سوابق قبیل از (مدارك سایر -7

  به آدرس: 30/1/1393  تاریخ تا حداکثر را خود مدارك توانند می شرایط حائز متقاضیان

 ارسال  "- دفتر استعدادهاي درخشاندانشگاه صنعتی قم – قم) – کیلومتر دو بلوار شهید خداکرم (جاده قدیم تهران – قم "

 .نمایند

 

 :تذکر

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص مدارك به – 1

 نسبت لزوم صورت در و خودداري مهم مدارك اصل ارسال از لذا .شد نخواهد مسترد وجه هیچ به داوطلبان ارسالی مدارك – 2

 .فرمایید اقدام شده اصل با برابر هاي نسخه ارائه به



 دانشجو موظف است در هنگام مصاحبه اصل کلیه مدارك را بهمراه داشته باشد.– 3

 اعالم شرایط از یک هر فاقد متقاضی که گردد مشخص )تحصیل یا و نام ثبت مدارك، بررسی (مراحل از یک هر در چنانچه –4

 .شد خواهد رفتار وي با مقررات طبق و لغو ایشان پذیرش باشد،يم شده

طریق پست الکترونیکی زیر  از صرفاً دانشگاه درخشان استعدادهاي دفتر با بیشتر، اطالعات کسب جهت توانند می متقاضیان – 5
 تماس حاصل نمایند.

talent@qut.ac.ir 

 

 

 رشته و گرایشها:

 

 گرایش رشته ردیف

 کنترل برق 1

 الکترونیک قدرت برق 2

 طراحی کاربردي مکانیک 3

 مکانیک خاك و پی عمران 4

 

 

 

 

 



فرم گواهی ممتازي 

 ویژه متقاضیان دانش آموخته ورود به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی قم

 (بدون آزمون ورودي)

 

  ..……………………………………از : دانشگاه

 به : دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتی قم

 

گواهی میشود آقاي/خانم ........................................ فرزند ................................... به شماره شناسنامه .......................... 

 دانشآموخته رشته ............................... گرایش ........................... ورودي سال  تحصیلی ...................... مقطع کارشناسی

 میباشد. نامبرده در بین ............ نفر از 13پیوسته این دانشگاه بوده و تاریخ فراغت از تحصیل وي ....../......../.......

 دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود با کسب معدل کل .............، رتبه .............. را احراز نموده است.

 مراتب صرفاً جهت اطالع دانشگاه صنعتی قم صادر گردیده است و فاقد ارزش ترجمه میباشد.

 

 

 

دانشگاه آموزشی کل مدیر  

 امضاء    

 

 

 



فرم گواهی ممتازي 

 ویژه متقاضیان  ورود به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی قم

 (بدون آزمون ورودي)

 

 .......................................... از : دانشگاه

 به : دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتی قم

 

گواهی میشود آقاي/خانم ........................................ فرزند ................................... به شماره شناسنامه .......................... 

این دانشگاه در رشته ............................... گرایش ........................... ورودي نیمسال  دانشجوي دوره کارشناسی پیوسته

اول/ دوم سال تحصیلی ...................... در بین ............ نفر از دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود با پاس کردن 

 ........... واحد، معدل کل ............. و  رتبه .............. را احراز نموده است.

 مراتب صرفاً جهت اطالع دانشگاه صنعتی قم صادر گردیده است و فاقد ارزش ترجمه میباشد.

 

 

دانشگاه آموزشی کل مدیر  

 امضاء    

 

 

 

 

 



 فرم درخواست پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون

 93-94سال تحصیلی 

 

 رشته و گرایش مورد تقاضا :
 

 الف) مشخصات فردي:

 نام : ..............................      نام خانوادگی : .............................        تاریخ تولد : ........................    شماره شناسنامه : ........................

 □   مجرد □محل تولد:  ...................     نام پدر : .......................................        محل صدور : ......................     وضعیت تأهل : متأهل 

 آدرس: ................................................................................. شماره تماس: .........................  شماره همراه:  ...................................... 

 ب) سوابق تحصیلی:

 سال فراغت از تحصیل سال ورود محل اخذ مدرك معدل کل رشته تحصیلی مقطع
      دیپلم

      پیش دانشگاهی
      کارشناسی

 

 ج)سوابق تحصیلی علمی و پژوهشی:

 نام مسابقات علمی/ –رتبه  عنوان طرح برگزیده / مقاله/ مسابقه ردیف
 جشنواره

شماره و سال انتشار نشریه یا  نام نشریه یا کنفرانس
 زمان و محل برگزاري کنفرانس

     

گواهی   □ گواهی دانشجوي نمونه    □ گواهی رتبه کنکور کارشناسی    □گواهی رتبههاي تحصیلی      □ کارنامه کارشناسیمدارك ضمیمه:

 □ نامه پذیرش و متن کامل مقاالت پذیرفته یا چاپ شده     □ مسابقات علمی، جشنوارههاي علمی

 سایر مدارك: ...............................................................................................................................

                                                                      تاریخ:                               امضا:

 

محل الصاق 
 عکس


