
  

 بسمه تعالي

و برگزيدگان علمي ويژه  92-93كارشناسي ارشد سال تحصيلي مقطع بدون آزمون اطالعيه پذيرش 
  دانشگاه پيام نور دانشگاهها در استعدادهاي درخشان 

  

  بر اساس آئين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي باالتر

پيام نور به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد مقطع كارشناسي دانشگاه ؛ به اطالع مي رساند
آئين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان  2ماده  2-2آموزش عالي كشور و در راستاي اجراي بند  تدانشگاهها و موسسا

ت استعدادهاي درخشان  وزارت علوم  شوراي هداي 2/3/91و مورخ /22354به شماره   علمي براي ورود به دوره هاي باالتر
دوره هاي شرح ذيل در  به تحقيقات و فناوري نسبت به پذيرش برگزيدگان علمي واجد شرايط اختصاصي و عمومي

  .كارشناسي ارشد  اقدام مي نمايد 

 ر به نشانيبا مراجعه به پايگاه اينترنتي دانشگاه پيام نو 25/3/92لغايت  31/3/92متقاضيان مي توانند از تاريخ *

 http://pnu.ac.ir فقط به صورت اينترنتي نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.  

اعالم اسامي نفرات برتر كشوري دانشگاه پيام نور از طريق پرتال دانشگاه و اعالم به كليه استانها مي باشد و :تذكرمهم 
  .خود با مراجعه به معاونت آموزشي هر استان نسبت به تائيد گواهي مذكور اقدام نمايند  حائزان شرايط جهت تائيد رتبه

  )2-2بند (  2شرايط الزم جهت پذيرش بر اساس ماده 

يكي از شرايط زير  پيوسته و ناپيوسته و دانشجويان نيمسال آخر در صورت داشتن  دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي
  .مي توانند از مزاياي آئين نامه مزبور برخودار شوند

 يا برگزيده رشته هماندانشجويي براي ورود به –برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم نهايي المپيادهاي علمي  )الف
 .المپياد دبيرخانه معرفي با مرتبط، هاي رشته
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 به علوم تحقيقات و فناوري وزارت دانشجويي معاونت معرفي با )كارشناسيدر دوره (كشوري نمونه دانشجويان) ب

در  ورودي هم و رشته هم دانشجويان بين در% ) 15( برتر درصد پانزده همتراز كل ميانگين لحاظ به كه شرطي
 .دانشگاه متقاضي باشند

 در) فارابي و رازي خوارزمي، جوان خوارزمي، :قبيل از (علمي معتبر هاي ه جشنوار سوم تا اول هاي رتبه برگزيدگان)پ

 يك هر دبيرخانه معرفي با اند، ه شد برگزيده آن در كه اي زمينه يا خود ابتكاري طرح با مرتبط آموزشي گروه يا رشته

 .درصد پنج و سي حداقل مشاركت با ها ه جشنوار از

 واحد 100حداقل گذراندن با(تحصيلي  نيمسال 7 گذراندن از پس پيام نور كه پيوسته كارشناسي دوره دانشجويان )ت
 هم ورودي و هم رشته دانشجويان برتر درصد ده جزو كل ميانگين لحاظ به ) 92-93صرفاً براي سال تحصيلي  درسي

پيوسته ساير  كارشناسي دوره دانشجويان و  ) شوند تحصيلي دانش آموخته نه نيمسال مدت در حداكثر و باشند خود
- 93صرفاً براي سال تحصيلي  واحد درسي 94حداقل گذراندن با(تحصيلي  نيمسال شش گذراندن از پس كه دانشگاهها

هشت  مدت در حداكثر و باشند خود هم ورودي و هم رشته دانشجويان برتر درصد ده جزو كل ميانگين لحاظ به ) 92
  )31/6/92تاريخ  تا كارشناسي تحصيالت اتمام.( شوند تحصيلي دانش آموخته نيمسال

 واحد 100حداقل گذراندن با(تحصيلي  نيمسال 7 گذراندن از پس پيام نور كه پيوسته كارشناسي دوره دانشجويان )ث
 هم و رشته هم دانشجويان برتر درصد بيست ءجز كل ميانگين به لحاظ) 92-93صرفاً براي سال تحصيلي  درسي
 كارشناسي دوره ممتاز دانشجويان و شوند آموخته دانشتحصيلي  نيمسال نه مدت در حداكثر و بوده خود ورودي

صرفاً براي سال  واحد درسي 94حداقل گذراندن با(تحصيلي  نيمسال شش گذراندن از پس كه پيوسته ساير دانشگاهها
 و باشند خود هم ورودي و هم رشته دانشجويان برتر درصد بيست جزو كل ميانگين لحاظ به ) 92-93تحصيلي 
 سازمان سراسري آزمون در زير كشوري هاي رتبه داراي و شوند تحصيلي دانش آموخته هشت نيمسال مدت در حداكثر

 )31/6/92تاريخ  تا كارشناسي تحصيالت اتمام. (باشند سنجش

 فيزيك و رياضي آزمايشي گروه در 100 زير رتبه .1

 تجربي علوم آزمايشي گروه در 100 زير رتبه .2

 انساني علوم آزمايشي گروه در 50 زير رتبه .3

  زبان و هنر آزمايشي گروه در 20 زير رتبه .4
دانشجوي رتبه اول دوره كارشناسي ناپيوسته در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل كه ) : ج

پس از سه نيمسال تحصيلي داراي ميانگين كل حداقل هفده باشد و حداكثر در چهار نيمسال تحصيلي دانش آموخته 
  .و در دوره كارداني به لحاظ ميانگين كل جزء ده درصد برتر باشدشود 

  
اولويت ادامه تحصيل افراد مشمول اين ماده ، در همان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته  :1تبصره 

  .تحصيلي پائين تر متقاضي به تشخيص معاونت آموزشي دانشگاه پيام نور خواهد بود
ن علمي در رشته هايي كه برنامه درسي آنها طبق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي در دوره هاي برگزيدگا: 2تبصره 

كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي پنج نيمسال و دوره كارشناسي پيوسته براي نه نيمسال تحصيلي تدوين و تصويب 
  شده است مي توانند از تسهيالت مربوط بهره مند شوند 
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 در بار يك براي صرفاً و آموختگي دانش از پس سال يك تا مي توانند  نامه آئيناين  2 ماده افراد مشمول  : 3تبصره 

  .شوند مند بهره مربوطه تسهيالت از تحصيلي دوره هر
 7و ماده ) پذيرش بدون آزمون( 2ماده بر اساس اصالحيه وزارت علوم، استفاده از تسهيالت مندرج در :  4تبصره 

  .همزمان امكان پذير نمي باشد )آزمون و بهره مندي از سهميه برگزيدگان علمي شركت در (
  

و موافقت مقام عالي وزارت در خصوص پرداخت شهريه ،  22/2/92و مورخ /19176به استناد نامه شماره :  تذكر مهم
مقاطع تحصيلي باالتر در  كليه پذيرفته شدگان مشمول استفاده از آئين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي

ملزم به پرداخت شهريه ميباشند،  بجزء دانش ) اعم از دانش آموختگان پيام نور و ساير دانشگاهها (دانشگاه پيام نور ، 
آموختگان پيام نور كه در مقطع كارشناسي در رشته خود به صورت كشوري حائز رتبه اول تا سوم شده اند ؛ به شرح ذيل 

  .رخوردار خواهند شداز تخفيف شهريه ب

  تخفيف% 50نفر اول كشوري در هر رشته .1

  تخفيف% 25نفر دوم كشوري در هر رشته .2

  تخفيف% 10نفر سوم كشوري در هر رشته .3

  

  شرايط و ضوابط عمومي پذيرش
باشد مي تواند متقاضي اين نوع پذيرش  31/6/92لغايت  1/7/91متقاضياني كه تاريخ فراغت از تحصيل آنها از  )1

 .شوند

مي باشد كه در جدول رشته ها قيد شده است و هر متقاضي  يپذيرش دانشجو صرفاً براي رشته و گرايش هاي )2
 .انتخاب نمايد سه كد رشته محل راحداكثر  درمجاز است يك رشته 

 .احراز صالحيت عمومي متقاضي به تشخيص مراجع قانوني ذيربط مي باشد )3

 .فه عمومي براي ادامه تحصيل منع قانوني نداشته باشندداوطلبان مرد، بايد از لحاظ خدمت وظي )4

تحصيل در اين دانشگاه به صورت تمام وقت است و پذيرفته شدگان موظف به رعايت همه مقررات دانشگاه مي  )5
 .باشند

 .تحصيل پذيرفته شدگان در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور با پرداخت شهريه مي باشد )6

  .محاسبه مي شود)در طول مدت تحصيل (آموختگان فراگير پيام نورجزء سنوات مجاز دوره دانشپذيري دانش  )7
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  :مدارك الزم براي ثبت نام

 قطعه عكس بازمينه روشن  1 -1

 اصل و تصوير صفحات شناسنامه -2

 اصل و تصوير كارت ملي -3

 ).ويژه آقايان(اصل و تصوير مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه -4

 .هيچگونه منع قانوني به لحاظ وضعيت نظام وظيفه داشته باشند داوطلبان مرد نبايد*

 .به همراه ريز نمرات پيوستهو كارشناسي ناپيوسته اصل و تصوير مدارك كارشناسي  -5
ويژه دانشجويان نيمسال آخر مقطع كارشناسي كه تا (ارائه تائيديه واحدهاي گذرانده توسط دانشگاه محل تحصيل  -6

 )دفارغ التحصيل شون 31/6/92
 .ارائه گواهي تعيين رتبه دانشگاه فارغ التحصيلي به دانشگاه محل قبولي الزامي ميباشد -7
يا نفر  )فارابي –رازي –جوان خوارزمي –خوارزمي (ارائه معرفي نامه رتبه اول تا سوم معتبر از جشنواره علمي  -8

 )ج در آئين نامه در صورت دارا بودن شرايط هر يك از بندهاي مندر(اول المپياد علمي دانشجويي 
شماره حساب ريال از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي به  000/500پرداخت وجه غير قابل استرداد به مبلغ -9

 )كه متعاقباً اعالم خواهد شد(دانشگاه پيام نوراختصاصي 

 )در دفاتر اسناد رمسی(. ارائه فرم تعهد پرداخت شهريه -10

 

 .در هنگام ثبت نام اسكن و ارسال شود كليه مدارك فوق بايستي توسط دانشجو: تذكر 
  
  

  مركز آزمون دانشگاه پيام نور                                                                                                            
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