
پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره کارشناسی ارشد  فراخوان

  ) 97-98سال تحصیلی ( دانشگاه دامغان

که ) دانشگاه دامغان و سایر دانشگاههاي دولتی(کارشناسی دوره دانشگاه دامغان از بین دانشجویان استعدادهاي درخشان 

وزارت علوم تحقیقات و فناوري با  16/12/96مورخ  299574/2ابالغیه و  05/05/93مورخ  77948/21آیین نامه مطابق با 

 8و اتمام دوره کارشناسی در  پایان ترم ششمواحدهاي گذرانده شده تا  سه چهارمدرصد برتر بر اساس  15محاسبه 

  .دانشجو می پذیرد )بدون آزمون( کارشناسی ارشددر دوره تحصیلی ، حائز شرایط باشندتحصیلی  نیمسال

  :تاریخ هاي مهم 

  26/03/97لغایت    06/02/97   :زمان ثبت نام 

  97تیرماه  دومنیمه    : زمان تقریبی اعالم نتایج اولیه توسط دانشگاه 

  97شهریور    : اعالم نتایج توسط سازمان سنجش آموزش کشور

  :نحوه ثبت نام 

دفتر هدایت  –دانشگاه دامغان  –ابتداي جاده چشمه علی  –متقاضی باید در مهلت مقرر مدارك ذیل را به آدرس دامغان 

  .استعدادهاي درخشان ارسال نمایند

  :مدارك الزم براي ثبت نام 

 ریز نمرات دوره کارشناسی+  تکمیل فرم درخواست استفاده از آئین نامه - 1

 دانشگاه مربوطه در سربرگ شده تایید رتبه تحصیلیتکمیل فرم گواهی  -2

  کپی کارت ملی - 3

به حساب ) تومانهزار  پنجاه(ریال  000/500پرداخت حق ثبت نام به مبلغ  - 4

IR760100004001080303020708  شماره شبا تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه دامغان نزد به نام

 .و الصاق فیش واریزي به مدارك ارسالی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

  :تذکرات مهم

 .از طریق همین سایت اعالم خواهد شد "نتایج متعاقبا. خودداري نمایند "حضوري جداداوطلبان گرامی از مراجعه  -1

که مدارك متقاضی ناقص و یا فرم ارسالی بدون مهر و امضاء  دانشگاه هیچگونه تعهدي نسبت به بررسی پرونده هایی -2

 .نداردباشند 

  

  



 

لذا . متقاضیان بصورت همزمان براي چندین دانشگاه درخواست پذیرش ارسال می نمایند "با توجه به اینکه معموال -3

 10مدت براي  سنجش این دانشگاه پس از بررسی تقاضاها لیست پذیرفته شدگان را قبل از ورود به پورتال سازمان

ی توانند از پذیرش انصراف در این مدت متقاضیان م. در وب سایت دانشگاه بعنوان اعالم نتایج درج خواهد نمود روز

بدیهی است پس از انقضاء مهلت مذکور دانشگاه به هیچ وجه در لیست پذیرفته شدگان تغییري اعمال . بدهند

 .نخواهد کرد

  رشته و گرایش  نام دانشکده

، ریاضی مالی، بهینه سازيآنالیز عددي، گرایش (، ریاضی کاربردي ریاضی کاربردي  ریاضی و علوم کامپیوتر

                                   ، )و رمز و کد معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکی

   )محاسبات علمی( علوم کامپیوتر

  ، نانو فیزیکنجوم و اخترفیزیک هسته اي، حالت جامد، فیزیک  فیزیک

  ، شیمی کاربرديپلیمرشیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی   شیمی

فیزیولوژي، سلولی (، زیست شناسی جانوري)فیزیولوژيگرایش ( گیاهیزیست شناسی   زیست شناسی

    )و تکوین

، نگاري و دیرینه شناسیمهندسی، چینه  شناسیزمین شناسی اقتصادي، زمین   زمین شناسی

  )تکتونیک(زمین ساخت پترولوژي، 

  حقوق جزا و جرم شناسی، مترجمی زبان عربی  علوم انسانی

 



 
 

آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در فرم درخواست استفاده از 

  دانشگاه دامغان دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

  97- 98سال تحصیلی  
  

ــام ــانوادگی ................................نــ ــام خــ ــدملی.....................................نــ ــته ............................................کــ رشــ

 ................سـال تحصـیلی   دوم   ورودي نیمسال اول............................شماره دانشجویی..........................تحصیلی

                        دوم   اول نیمســـال تـــرم ششـــم، تـــا پایـــان ................میـــانگین کـــل    شـــبانه  دوره روزانـــه

ــیلی ســـال ــدن تعـــداد ................ تحصـ ــیل، واحـــد درســـی .................و گذرانـ در  متقاضـــی ادامـــه تحصـ

      دوره کارشناسی ارشد .....................................................رشته

  :به ترتیب اولویتگرایش 

        1 -  

        2-  

        3-  

  :آدرس محل سکونت دائم

  :تلفن تماس

  :تلفن همراه

E-mail:  

  

مراتب را به  در اسرع وقتآیین نامه مزبور استفاده نمایم  زاینجانب متعهد میگردم در صورتیکه به هر دلیل نخواهم ا

  .گردددانشگاه اطالع دهم، در غیر این صورت مطابق مقررات با اینجانب رفتار  استعدادهاي درخشاندفتر 

  023-35220419: خشاناستعدادهاي درتلفن دفتر 

  

  

  امضاء دانشجو  

  تاریخ                                                                                                



  

  )مخصوص دانشجویان سایر دانشگاهها(

  

���ی�ی �وا�ی ر��ه
  

  

           داراي کد ملی                 فرزند                خانم/آقايشود بدینوسیله گواهی می

ــی دان ــجوي کارشناس ــته ش ــته  پیوس ــال                           رش ــال      ورودي نیمس         س

ــماره د       تحصــیلی  ــه ش ــجویی ب ــان        دوره                  انش ــگاه در پای ــن دانش           ای

ــال ــم نیمس ــداد   شش ــدن تع ــا گذران ــیلی ب ــی      تحص ــداقل( واحددرس ــدن ح             گذران

ــارم   ــه چه ــی س ــدهاي درس ــب           از ) واح ــاي دوره و کس ــد ه ــل واح                تعــداد ک

ده درصد برتر در بـین دانشـجویان هـم    پانزنفر جزء      در بین      و رتبه        معدل کل 

 گردیـده  /خواهـد شـد   دانش آموخته           در تاریخرشته و هم ورودي خود می باشد و 

براي پذیرش بدون آزمون مقطـع   دامغاندانشگاه جهت ارائه به  "این گواهی صرفا. است

.باشـد تهیه شده و فاقد هرگونه ارزش دیگري می 97-98کارشناسی ارشد سال تحصیلی 

    

                                                              

                                            

گاه ��و���� و ا�ضا                                                                                                     آ�وزش �ل دا��

  

  

  

  .این گواهی می بایست در سربرگ دانشگاه مربوطه تکمیل گردد

  :تاریخ 

 :شماره




