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طع کارشناسی در مقاستعدادهاي درخشان دانشگاه اراك رش بدون آزمون يپذفراخوان و شيوه نامه 

  1400-1401سال تحصيلی  ارشد

 ارشد كارشناسي مقطع در آزمون، صورت بدونقات و فناوري به يهاي مصوب وزارت علوم، تحقن نامهييآ براساس اراك دانشگاه

 شيوه نامه زيرطبق  ،1400-1401لي ي، براي سال تحصو خارج دانشگاه اراك الن داخليان و فارغ التحصيان دانشجوياز م

 رد.يپذدانشجو مي

 ش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشدط متقاضيان پذيريشراالف( 

 و بهمن  96، مهر 95)شامل دانشجويان ورودي بهمن  6ان ترم يكارشناسي تا پا ۀگذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي دور

 فارغ التحصيل شوند( 1400كه حداكثر تا پايان شهريور  96

در صورت نياز واحدهاي گذرانده شده در بازه تابستانِ متصل به نيمسال ششم در حدنصاب سه چهارم واحدها : 1 تبصره

 قابل محاسبه است.

  15 ن دانشگاه اراك وامختص دانشجويورودي خود -ان برتر رشتهيدانشجو %25قرار داشتن در بين  ،كلبه لحاظ معدل% 

 ر از دانشگاه اراكيغ دولتيهاي ر دانشگاهيسا برتر براي

: بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه اراك، كسب حداقل معدل كل همتراز نشده شش ترم در رشته 1تبصره 

براي متقاضيان پذيرش بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد  16و ساير دانشكده ها  15 علوم پايههاي دانشكده هاي فني و 

 دانشگاه الزامي است.

  كل لحاظ ميانگين به و شوند آموخته دانش تحصيلي نيمسال شش طول در كه را متقاضيانيآن دسته از  مداركدانشگاه 

جهت  باشند، برتر درصد جزو پانزده خود ورودي هم غير و رشته هم دانشجويان نيمسالِ هشت كل ميانگين با مقايسه در

  ارشد بررسي ميكند. كارشناسي دوره ظرفيت در بر آزمون مازاد بدونپذيرش 

 شود آموخته دانش نيمسال هشت تا حداكثر بايد متقاضي.  
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 وسته باشد و دانش آموختگان كارشناسي ناپيوسته )كارداني به كارشناسي( امكان استفاده از تسهيالت يكارشناسي پ ۀدور

 پذيرش بدون آزمون را ندارند.

 امكان پذير است. كباريلي و تنها براي يلي پس از فارغ التحصين سال تحصيرش در اوليپذ 

 اده از تسهيالت دانش آموختگاني كه  از زمان فارغ التحصيلي آنها بيش از يك نيم سال تحصيلي گذشته است مجاز به استف

 پذيرش بدون آزمون نيستند.

  انند در اين فراخوان شركت نمايند و دانشگاه ازمي تودولتي سراسري تنها فارغ التحصيالن و دانشجويان دانشگاه هاي 

كاربردي، و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير -علميپيام نور، پذيرش دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد، 

  دولتي معذور است.

  دانشجويان حائز رتبه هاي يك تا پانزده در مرحله نهايي المپياد علمي دانشجويي كشور ميتوانند نسبت ثبت نام و ارسال

 از تسهيالت پذيرش بدون آزمون دانشگاه اراك اقدام نمايند.مدارك جهت بهره مندي 

  

 دانشگاه اراك 1400گرايش هاي کارشناسی ارشد در پذيرش بدون آزمون مهر -رشته

 دانشكده گرايش رشته رديف

 ادبيات و زبانها  آموزش زبان انگليسي 1

 ادبيات و زبانها  زبان و ادبيات انگليسي 2

 ادبيات و زبانها  عربي اتيزبان و ادب 3

 ادبيات و زبانها ادبيات تطبيقي زبان و ادبيات فارسي 4

 ادبيات و زبانها  زبان و ادبيات فارسي 5

 علوم انساني اسالميايران  خيتار تاريخ 6

 علوم انساني اسالم خيتار تاريخ 7

 علوم انساني  علوم قرآن و حديث 8

 علوم انساني  يدرس يزيربرنامه 9
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 علوم انساني  روانشناسي عمومي 10

 علوم انساني  يآموزش يتكنولوژ 11

 علوم پايه  يميوشيب 12

 علوم پايه يعدد زيآنال يكاربرد ياضير 13

 علوم پايه سازيبهينه يكاربرد ياضير 14

 علوم پايه جبر محض ياضير 15

 علوم پايه زيآنال محض ياضير 16

 علوم پايه هندسه )توپولوژي( محض ياضير 17

 علوم پايه ينيسلولي و تكو شناسي جانوريزيست 18

 علوم پايه كيستماتيبيوس شناسي جانوريزيست 19

 علوم پايه يولوژيزيف شناسي جانوريزيست 20

 علوم پايه يولوژيزيف شناسي گياهيزيست 21

 علوم پايه شناسيو بوم كيستماتيس شناسي گياهيزيست 22

 پايهعلوم   كيژنت 23

 علوم پايه  بيوشيمي 24

 علوم پايه كيژئو الكتر ژئوفيزيك 25

 علوم پايه هيتجز يميش يميش 26

 علوم پايه يكاربرد يميش يميش 27

 علوم پايه يآل يميش يميش 28

 علوم پايه يمعدن يميش يميش 29

 علوم پايه كيزيف يميش يميش 30

 علوم پايه پالسما كيزيف 31

 علوم پايه زريو ل كياپت كيزيف 32

 علوم پايه هادانيم هيو نظر ياديذرات بن كيزيف 33
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 علوم پايه يافيزيك هسته كيزيف 34

 علوم پايه ماده چگال كيزيف كيزيف 35

 علوم پايه  كيزينانو ف 36

 علوم پايه  يمينانوش 37

و حركات  يورزش يشناسبيآس 38

 ياصالح

 يعلوم ورزش يحركات اصالح

و حركات  يورزش يشناسبيآس 39

 ياصالح

 يعلوم ورزش يامدادگر ورزش

 يعلوم ورزش يرشد حركت يرفتار حركت 40

 يعلوم ورزش يو كنترل حركت يريادگي يرفتار حركت 41

 يعلوم ورزش  يورزش يروانشناس 42

 يعلوم ورزش يو تندرست يبدن تيفعال يولوژيزيف يورزش يولوژيزيف 43

 يعلوم ورزش يكاربرد يورزش يولوژيزيف يورزش يولوژيزيف 44

 يهادر سازمان يراهبرد تيريمد يورزش تيريمد 45

 يورزش

 يعلوم ورزش

 يعلوم ورزش بازاريابي در ورزش يورزش تيريمد 46

 فني ومهندسي قدرت يهاسيستم برق يمهندس 47

 فني ومهندسي كنترل برق يمهندس 48

 يهانيقدرت و ماش كيالكترون برق يمهندس 49

 يكيالكتر

 فني ومهندسي

 فني ومهندسي فراورش مريپل يمهندس 50

 فني ومهندسي افزارنرم كامپيوتر يمهندس 51

 فني ومهندسي ستيو كاتال كينتيترموس مهندسي شيمي 52

 فني ومهندسي يجداساز يندهايفرآ مهندسي شيمي 53
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 فني ومهندسي زلزله مهندسي عمران 54

 فني ومهندسي سازه مهندسي عمران 55

 فني ومهندسي كيژئوتكن مهندسي عمران 56

 فني ومهندسي  كيمهندسي مكاترون 57

 فني ومهندسي يكاربرد يطراح مكانيك مهندسي 58

 فني ومهندسي ديتول ساخت مكانيك مهندسي 59

 فني ومهندسي يانرژ تبديل مكانيك مهندسي 60

 فني ومهندسي يو انتخاب مواد مهندس ييشناسا مواد مهندسي 61

 فني ومهندسي فلزات دادنشكل مواد مهندسي 62

 فني ومهندسي جوشكاري مواد مهندسي 63

و منابع  يكشاورز وريدام و ط يولوژيزيف دامي علوم 64

 يعيطب

و منابع  يكشاورز وريو اصالح دام و ط كيژنت دامي علوم 65

 يعيطب

و منابع  يكشاورز دام هيتغذ دامي علوم 66

 يعيطب

و منابع  يكشاورز وريط هيتغذ دامي علوم 67

 يعيطب

و منابع  يكشاورز ييدارو اهانيگ يباغبان يو مهندس علوم 68

 يعيطب

و منابع  يكشاورز ميوه درختان يباغبان يو مهندس علوم 69

 يعيطب

و منابع  يكشاورز ينتيز اهانيگ يباغبان يو مهندس علوم 70

 يعيطب
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و منابع  يكشاورز هايسبز يباغبان يو مهندس علوم 71

 يعيطب

و منابع  يكشاورز نيسرزم شيو آما يابيارز ستيزطيمح يو مهندس علوم 72

 يعيطب

و منابع  يكشاورز ستيز طيمح يهايآلودگ ستيزطيمح يو مهندس علوم 73

 يعيطب

و منابع  يكشاورز يو زهكش ياريآب و مهندسي آب علوم 74

 يعيطب

 

 مقطع کارشناسی ارشد از براي ثبت ناميمدارك مورد ن( ب

 و امضا شده پ شدهيبه صورت تا د( )مختص متقاضيان كارشناسي ارش 1فرم ه ل شديتكم  . 

 ر از دانشگاه اراك(يهاي سراسري غدانشگاهكارشناسي ارشد ان يمختص متقاض)پ شده يبه صورت تا 2فرم  هل شديتكم 

 مقطع كارشناسي لييتحص ز نمراتير  

  كارشناسي )مختص متقاضيان دانش آموخته(مقاطع   فارغ التحصيلي گواهينامهكپي 

 ك قطعه عكسي 

 و صفحه اول شناسنامه كپي كارت ملي 

  دفتر دسته بندي در و  دانشگاه اراك اينترنتي پرداخت هزينة ثبت نام در درگاه پرداخت آنالين دانشگاه واقع در سايت

كد رهگيري . براي متقاضيان كارشناسي ارشد تومانهزار  80مبلغ استعدادهاي درخشان زير شاخة پذيرش بدون آزمون: 

  ثبت نام قيد گردد. 1در فرم شماره 

  شماره حساب درآمد دانشگاه متقاضيان ميتوانند در صورت بروز مشكل در درگاه پرداخت آنالين دانشگاه، مبلغ ثبت نام را به

. نديدرج نما 1ري را در فرم شماره يمه مدارك ارسالي كنند و كد رهگيش پرداختي را ضمير فيو تصوواريز نموده اك ار
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شباي  -دوازده رقمي 111111111155شناسه پرداخت :  -بانك تجارت 1443092990حساب درآمد دانشگاه اراك : )

 (680180000000001443092990IRحساب : 

 پژوهشي و فرهنگيشاخص آموزشي، هاي تيمستندات مربوط به فعال 

 ج يسبدان يمان استعداد درخشان واقع در يل دفتر دانشجويتحوپستي  صرفا بصورتاز جهت ثبت نام يمدارك مورد ن

 .ودش، دفتر جذب و هدايت استعدادهاي درخشان اول هب، طبقيس دانشگاه اراك، ساختمان دكتر قري، پرد(سردشت)

 د عالوه بر تارنماي دفتر، به كانال دفتر در فضاي يتوان، ميهاج بررسييو نتا افت اخبار مرتبطيل در دريع و تسهيجهت تسر

 د.ييمراجعه نما arakutalents@به آدرس  )پيام رسان سروش( مجازي

 ( نكات تكميلیج

 به داوطلب،دوره كارشناسي  تحصيلي رشته با مرتبط تحصيلي رشته هاي يا تحصيلي رشته همان در متقاضيان پذيرش 

 .است پذير امكان دانشگاه آموزشي شوراي تائيد و آموزشي گروه تشخيص

  فرصت ثبت نام دارند. 1399بهمن  15متقاضياني كه در ترم ششم هستند تا  ميباشد. 1399 دي 30مهلت ثبت نام تا 

  در سايت دفتر استعداد درخشان دانشگاه به آدرس   2و  1فرم هايhttp://talents.araku.ac.ir .موجود ميباشد 

  بدون توجه به آنكه متقاضي در مقطع قبل روزانه و يا نوبت دوم بوده است، پس از پذيرش بدون آزمون در اين فراخوان در

 هر مقطع به صورت روزانه ثبت نام خواهد شد.

  به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه  باشد و مسترد نخواهد شد.زي بابت بررسي پرونده مييوجه وارمدارك ارسالي و

نيزقابل استرداد نيست؛ لذا توصيه مي شود  ط الزامي نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختييواجد كليه شرا

 .نديط الزامي،ثبت نام نمايرا به دقت مطالعه و در صورت اطمينان از احراز كليه شرا شيوه نامهمفاد  داوطلبان قبل از ثبت نام،

 برابر ش مربوطه دارد و يأت علمي در گرايرش مجموع اعضاي هيت پذيبستگي به ظرف ،هاي مختلفرش در رشتهيت پذيظرف

سوم به دانش آموختگان دانشگاه اراك از اين ظرفيت دو  .استظرفيت پذيرش روزانه با آزمون )كارشناسي ارشد(  ٪40با 

 اختصاص دارد و يك سوم باقيمانده مختص دانش آموختگان ساير دانشگاههاست.

http://talents.araku.ac.ir/
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 و هيچ حقي براي متقاضي جهت ثبت نام ايجاد نمي كند باشدرش قطعي نمييبه معناي پذ دانشگاه،از طرف  اوليه رشيپذ 

 . د سازمان سنجش برسدييست به تأيباو اسامي مي

 شوند،ي م بدون آزمون رشيدرخشان پذ ينامه استعدادها نيآئ قيكه از طر يانيمتقاض يبرا ليمحل تحصيا رشته  غييرت 

 است ممنوع

 د.يه نمان نامة داخلي خود استفاديير است از آيهاي مختلف، دانشگاه اراك مخمعدل دانشگاه جهت هم تراز نمودن 

 مستقر دانشجو گزينش مركزي هيات دبيرخانه تائيد به منوط سنجش، سازمان تائيد و علمي رشيپذ از پس قطعي نام ثبت 

 تائيديه اين دريافت تا تحصيل به اشتغال گواهي هرگونه صدور از خواهد بود و دانشگاه كشور آموزش سنجش درسازمان

 .است معذور

  بسته تشويقي دانشجويان استعداد پذيرفته شدگان نهايي كارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه در سال اول تحصيل از

بليط   %50تخفيف   -تغذيه %50تخفيف  -از ترم اول به دانشجويان غير بومي درخشان دانشگاه )واگذاري خوابگاه دولتي

استفاده از تسهيالت  - ساير دانشجويان به ميزان دو برابركمك هزينه پايان نامه و شركت در كنفرانس هاي داخلي  -استخر

برخوردار خواهند شد. استمرار بهره  افزايش حجم استفاده از اينترنت به ميزان دو برابر( -ر حد مقطع دكتريكتابخانه د

 ياد شده خواهد بود.تشويقي مندي از اين بسته در سالهاي بعد منوط به كسب رتبه هاي برتر مطابق با بسته 

 و دانشگاه  اعالم خواهد شد (99 بهمنسايت دفتر استعداد درخشان )زمان تقريبي براي كارشناسي ارشد  قياز طر هياول جينتا

مسئوليتي براي اطالع رساني از طرق ديگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند كه از زمان ثبت نام تا اعالم نتايج اخبار مربوطه 

 د و از آخرين وضعيت خود مطلع شوند.را از وبگاه دفتر استعداد درخشان دانشگاه پيگيري نماين

  هر دانشجو صرفا مي تواند نسبت به اخذ پذيرش نهايي از يك دانشگاه اقدام نمايد و دانشجوياني كه موفق به اخذ پذيرش از

چند دانشگاه شده اند، مي بايستي تنها نسبت به ثبت نام در يك دانشگاه اقدام نمايند و از ساير پذيرش هاي خود )قبل از 

 اينكه دانشگاه اطالعات متقاضيان را از طريق پرتال ارتباطي به سازمان سنجش اعالم نمايد( سريعا انصراف دهد.

 ( حتي فارغ التحصيليدر هر زمان)  اگر مشخص شود كه فرد پذيرش شده فاقد شرايط آيين نامه مربوطه بوده است، پذيرش

ه پذيرنده خواهد بود. لذا از متقاضيان گرامي درخواست ميشود ضمن وي لغو و عواقب ناشي از آن بر عهده متقاضي و دانشگا



 

حصيالت تكميليمعاونت آموزشي و ت  

 گروه جذب و هدايت استعدادهاي درخشان
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 http://talents.araku.ac.irوب سايت:                 08632621340تلفن:                   3848177584كدپستي: 

مطالعه دقيق آيين نامه هاي مربوط به پذيرش بدون آزمون، در صورت عدم احراز شرايط مندرج در آنها، از ارسال مدارك 

 به دفتر استعداد درخشان خودداري نمايند.

 گاه محل داراي حكم محكوميت در كميته هاي انضباطي دانش متقاضيان پذيرش بدون آزمون دانشگاه اراك نمي بايستي

 تحصيل مقطع قبلي خود باشند.

  پذيرفته شدگان بدون آزمون استعداد درخشان در دوره هاي تحصيالت تكميلي به محض ورود مشمول مقررات آموزشي

 شده و در صورت انصراف مشمول مقررات آموزشي دانشجويان انصرافي مي شوند.

  بهره مند شوند  كارشناسي ارشد مهمان، انتقالي يا تغيير رشته در صورتي ميتوانند از تسهيالت پذيرش بدون آزموندانشجويان

كه سنوات تحصيلي آنها در دوره كارشناسي پيوسته از ورود به رشته و دانشگاه اول تا دانش آموختگي از رشته و دانشگاه دوم، 

براي رتبه بندي و تعيين پانزده درصد برتر با دانشجويان دانشگاهي انجام مي شود نيمسال باشد و مقايسه متقاضيان  8حداكثر 

در مورد دانشجويان تغيير رشته در صورت تاييد معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي  كه از آن مدرك دريافت مي كنند.

 دانشگاه حداكثر تا يك نيمسال به سنوات مجاز اضافه مي شود.

 

 


