
1 

 

 

 بسمه تعالی

 ( بدون آزمون دانشگاه شهید باهنر کرمان.Ph.Dآگهی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی )

 های درخشان()سهمیه استعداد 1400-1401جهت سال تحصیلی 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

 237200/21و اصالحیه شماره  18/4/1393مورخ  67272/21شماره نامه اساس آئینرساند دانشگاه شهیدباهنرکرمان در نظر دارد بربه اطالع مي

از طریق ارزیابي سوابق علمي، شورای تحصیالت تکمیلي دانشگاه  1/2/1394وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات مورخ  16/12/93مورخ 

 نماید. در مقطع دکتری دانشجواقدام به پذیرش   1401-1400شرایط برای سال تحصیلي  پژوهشي و انجام مصاحبه از متقاضیان واجد

 پذیرد(میدانشجوی روزانه از طریق کنکور دکتری   1401-1400هایی که در سال )در کلیه رشته

 :ها به شرح ذیل هستندداوطلبان و مشخصات رشته / گرایش شرایط

 شرایط عمومی: -الف

 ده در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران.اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان شناخته ش -1

 متعهد به قانون اساسي و نظام جمهوری اسالمي ایران  -2

 یت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصالح.عومننداشتن م -3

 های داخل کشوریقات و فناوری از یکي از دانشگاهدارا بودن مدرک کارشناسي ارشد معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحق-4

 ط اختصاصی:شرای -ب

 درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل  10و یا جزء   و یا باالتر در مقطع کارشناسي 16دارا بودن میانگین کل  -1

در دانشگاه  درصد اول هم ورودی رشته خود 10و یا جزء  باالتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسي ارشد یا و 17دارا بودن میانگین کل  -2

 محل تحصیل

 .دباش  31/06/1398از بعد در مقطع کارشناسي ارشد  متقاضيت از تحصیل اغتاریخ فر -3

با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک  بتوانند از پایان نامه خود دفاع نمایند، مجاز خواهند بود 1400شهریور  31 دانشجویان نیمسال آخر، چنانچه تا قبل از -4

 این فراخوان شرکت نمایند. در الزم

 دارا بودن یکی از شرایط زیر: -4

 دهای حاصل از آن به تایید استاداده)در صورت مستخرج بودن از پایان نامه، مستخرج از پایان نامه  یاط مرتب معتبر پژوهشي – مقاله علمي 1حداقل الف . 

  .برسد( داوطلبراهنمای اصلي 

 ن علمي و صنعتي ایرا هایثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش 1حداقل ب . 

 )فارابي، خوارزمي، رازی و ابن سینا(.صالح معتبر مورد تایید مراجع ذی  جشنواره علمي 1ارائه گواهي برگزیدگي در حداقل  ج .

 ل ارزشیابي پیوست مصاحبه مطابق با جداو های آموزشي و پژوهشي وامتیاز از فعالیت 60سب حداقل ک -5

 : شودمی اعطا زیر تسهیالت دانشگاه، مصوب نامهشیوه مطابقرزومه علمی قوی  دارای شدگان پذیرفته بهج( 

یک ی برا )بیست میلیون( ریال و استفاده رایگان از سلف سرویس و خوابگاه دانشجویی 20.000.000اعطای کمک هزینه تحصیلی بالعوض به مبلغ  -

 سال تحصیلینیم

تحصیلی تصویب پروپوزال تا پایان نیمسال سوم  ،18معدل حداقل حراز های بعدی مشروط به ااین کمک هزینه تحصیلی، در نیمسالادامه اعطای  -

 نیمسال است. 8و تا سقف 
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 نحوه ثبت نام و ارسال مدارک : -د

 zip قراردادن تمامي مدارک مورد نیاز و فرم ثبت نام در فایل -1

 (ریال 1.200.000پرداخت مبلغ و  ارسال مدارک) ثبت نام اینترنتي -2

  بود. خواهد 1399 سال دیماه 10تا حداکثر ارک مدارسال ثبت نام و مهلت  -3

 به مدارک ناقص و یا ارسال شده بعد از مهلت مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد. -4

 خواهند شد.معرفي جهت مصاحبه  بعدیی هاافرادی که حد نصاب اولیه را کسب نمایند طي اطالعیه  -5

 های بعدی اعالم خواهد شد.در اطالعیهاولیه را کسب نمایند  افرادی که حد نصابزمان برگزاری مصاحبه  -6

 ارسال نمایندت استعدادهای درخشان سایت گروه هدایکلیه مدارک الزم را از طریق  الزمستداوطلبان 

مورد ارزیابي قرار گرفته و  ات علمياعضا هی آیین نامه ارتقاءمقاالت ارائه شده طبق  .استدون قید و شرط مقاله ب رشمنظور از پذیرش مقاله، پذی : 1تبصره 

و منظور  منظور از مرتبط بودن، هم موضوع بودن مقاله با پایان نامه پایان نامه باشد. مستخرج از یامرتبط   ،باید چاپ شده یا دارای گواهي پذیرش چاپ بوده

 بودن، وجود داده های مقاله عیناً در پایان نامه است.ج خرستاز م

ش است، به رذیپ، فرصت خواهد داشت که مقاله خود را که دارای گواهي امتحان جامع قبل ازدانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری تا : 2تبصره 

 .شدد و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولي وی لغو خواهچاپ رسانده 

 های علمي و صنعتي ایران باشد.اع باید مورد تأیید سازمان پژوهشهرگونه ثبت اختر  -4

 ارائه نمایند.های علمي معتبر )خوارزمي، فارابي، رازی و یا ابن سینا( باید تأیید دبیرخانه جشنواره را کسب و وارهبرگزیدگان جشن  -5

 را کسب و ارائه نمایند. د دبیرخانه المپیاد ییتأهای علمي دانشجویي باید برگزیدگان المپیاد  -6

مشاور و یا یکي مقاله، اختراع و یا کتابي مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن نفر اول باشد و یا نام وی بالفاصله بعد از استاد راهنما یا  -7

، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق ستاا ارائه دهنده اصلي کنفرانس ی و علمي ذکر شود و یا مخترع اصلي اختراع، نویسنده مسئول کتابئتاز اعضای هی

 نخواهد گرفت. 

 

 نکات مهم: -ه

به داوطلبان توصیه  ذال پذیردصورت مي http://talent.uk.ac.irهرگونه اطالع رساني به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتي دانشگاه به نشاني -1

گروه استعدادهای درخشان بطور منظم  سایتهای مربوطه را از طریق شود به منظور اطالع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه و یا هرگونه نکته الزم، اطالعیهمي

 پیگیری نمایید.

آموختگان کاربردی و همچنین دانش -نور، جامع علميعي، پیامفانتعالي غیردولتي و غیراهای آزاد اسالمي، موسسات آموزشدانشگاهآموختگان دانش -2

 باشند.و پردیس خودگردان، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتری نميالملل الملل، پردیس بینری، بینحضوهای مجازی، نیمهدوره

 یستند.ین آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نا ازالتحصیالن دانشگاه های خارج از کشور، مجاز به استفاده  غفار اتباع خارجي و -3

ارائه نماید )گواهي زبان فقط تا دوسال  را تا قبل از آزمون جامع (4های زبان )مطابق با جدول شماره یکي از آزمونرا در متقاضي باید حد نصاب الزم  -4

 معتبر است(

http://talent.uk.ac.ir/
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 است.ها مطابق با جدول رشتهصیلي مرتبط در دوره کارشناسي ارشد، تحه اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشت – 5

مسال نی 9در مقطع کارشناسي،  زی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریریها، طبق مصوبه شورای عالي برنامههایي که سنوات مجاز تحصیل آنتهشداوطلبان ر -6

 اخذ خواهند نمود. 2ت الزم را مطابق با جدول شماره زایانیمسال تصویب شده اند، امت 5و کارشناسي ارشد ناپیوسته، 

 جایگزیني پذیرش نخواهد شد. ،و عدم وجود متقاضي دیگری که شرایط الزم را کسب نکرده باشد یرفته شدهدر صورت انصراف فرد پذ -7

 قبولي و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. تغییر رشته و گرایش بعد از -8

شود با دقت الزم، مفاد آگهي را، مطالعه و فقط در صورت ، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصیه ميو هزینه پرداختي رک داوطلباندام -9

 یند. دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نما

الزامي  زمان مصاحبه های آموزشي، پژوهشي و اجرایي داوطلب در کتب، تألیفات و سایر فعالیت، تارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه کلیه مقاال -10

 است. 

 نخواهد بود.  دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلب از اختیارات الزم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری -11

داوطلبان شاغل در وزارت خانه ها، سازمان ها و نهاد های دولتي باید قبل از  ،استبا توجه به این که ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت  -12

 ثبت نام موافقت کتبي و بدون قید و شرط محل کار خود را مبني بر ادامه تحصیل کسب نمایند.

 از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند.توانند مياند، ز سهمیه بدون آزمون استفاده کردهشد خود اافرادی که در دوره کارشناسي ار -13

 فرآیند اجرا: -ی

گیرد، رشته ذیربط صورت ميط کمیته علمي که توس 4و  2، 1پس از امتیازدهي به کلیه امتیازات آموزشي و پژوهشي داوطلب بر اساس جداول شماره  -1

 و یا بیشتر باشد، برای مصاحبه علمي دعوت به عمل خواهد آمد. 30ها داوطلباني که مجموع امتیازات آن فقط از

 مقتضي از طریق پایگاه اینترنتي دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد رسید.  زماناسامي واجدین شرایط برای شرکت در مصاحبه علمي در  :1تبصره 

 امتیاز است. 30صاحبه علمي حداکثر امتیاز م -2

کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت  3و 2و  1امتیاز از فعالیت های آموزشي و پژوهشي و مصاحبه را مطابق با جداول شماره  60داوطلباني که حداقل  -3

 بررسي مجدد، قرار خواهند گرفت.

 ایگاه اینترنتي دانشگاه اعالم خواهد شد.ن اولیه در موعد مقرر، از طریق پشدگاپس از بررسي نهایي، اسامي پذیرفته -4

 پذیرش نهایي و قطعي داوطلبان منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -5

 صورت خواهد گرفت.
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ها نماید و در زمان مصاحبه اصل آنارسال آپلود و  هنگام ثبت نام اینترنتیو  داده قرار zip فایل یک دررا  است متقاضی آنها الزم که  یمدارک

 را به همراه داشته باشد.

 ریافت فرم دword  تایپ شدهآن به صورت تکمیل تقاضای ضمیمه و  

 یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملي 

 اسکن شده جدید عکس   

 ذکورمدرک نظام وظیفه برای داوطلبان  تصویر مدرک نمایانگر 

 بدون معدل دوره کارشناسي ارشد نامه حتماً در آن درج شده باشد )نتصویر گواهینامه و ریزنمرات تأیید شده در دوره کارشناسي ارشد که نمره پایا

 نامه باید به تفکیک ارائه شود(.اننمره پای با احتساب و احتساب 

 1400شهریور  31تاریخ تا   لي دانشجویان شاغل به تحصیل ارشدگواهي مبني بر فارغ التحصی 

  به تایید آموزش  ،درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل 10در بین متقاضي ارشد  کارشناسيگواهي مبني بر قرار گرفتن رتبه

 )از طریق سامانه گلستان(. است 17 ها زیرآنارشد دانشگاه مربوطه برای آن دسته از متقاضیاني که معدل کارشناسي 

 تصویر گواهي نامه و ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسي 

  به تایید آموزش دانشگاه  ،درصد اول هم ورودی رشته خود در دانشگاه محل تحصیل 10گواهي مبني بر قرار گرفتن رتبه کارشناسي متقاضي در بین

  است 16ها زیر ارشناسي آنمربوطه برای آن دسته از متقاضیاني که معدل ک

 معرفي نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویي برای دانشجویان المپیادی در مقطع کارشناسي ارشد 

 رشدخانه جشنواره معتبر علمي )خوارزمي، فارابي، رازی، ابن سینا( برای برگزیدگان جشنواره ها در مقطع کارشناسي ارمعرفي نامه از دبی 

 ترویجي، علمي پژوهشي،  تصویر کامل کلیه مقاالت علميISI, ISC ، تصویر جلد مجله حتماً  در صورت انتشار مقاله،)که منتشر شده باشد

 (ضمیمه شود

  پژوهشي ، –ترویجي ، علمي  –گواهي اعتبار درجه علمي ISI ،ISCد شد، مجالت داخلي و خارجي که مقاالت متقاضي در آن چاپ شده و یا خواه 

 های پژوهشي داوطلبها، کلیه تألیفات، کتب و فعالیته در کنفرانسلیه مقاالت ارائه شدتصویر ک 

  نسخه کامل مقاله نیز ضمیمه شودگواهي پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقاالتي که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند(). 

  ،ضمیمه شود. نامهن ز پایااج مقاله اگواهي استاد راهنمای اول مبني بر استخردر صورت مستخرج بودن مقاله از پایان نامه 

 خواهد بود.تکمیل دو پروندۀ مجزا حاوی کلیه مدارک الزم نه و بت نام اینترنتي جداگادو مرتبه ثملزم به  استداوطلب  متقاضي دو رشته/گرایش  در صورتي که 
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 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی –جدول یک 

 نوع فعالیت ردیف
حداقل 

 امتیاز

کثر داح

 امتیاز
 امتیاز مکتسبه یابینحوه ارز

1 

یا مرتبط مقاالت علمی پژوهشی )داخلی و خارجی(  1-1

 نامهپایان مستخرج از

های گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش 2-1

 علمی و صنعتی ایران

المللی های علمی معتبر بینبرگزیدگی در جشنواره 3-1

 رازی و ابن سینا فارابی، خوارزمی،

 

 

 متیازا 7

 

 

 متیازا 40

 با) امتیاز 7 تا مقاله هر -

 ضریب و چارک کیفی ضرایب اعمال

 مصوب المللیبین پژوهشی هایفعالیت

 باهنر شهید دانشگاه امنای تهیئ

 (امتیاز 5/10 تا کرمان

گواهی ثبت اختراع  -

 امتیاز 5و داخلی تا  7المللی تا بین

و  3برگزیدگان داخلی تا  -

 زامتیا 7بین المللی تا 

 

  امتیاز 3هر مقاله تا  امتیاز 6 - نامهبا پایانترویجی مرتبط –علمی  مقاالت 2

  امتیاز 1و داخلی  2خارجی تا  امتیاز 4 - های معتبر )داخلی یا خارجی(مقاالت چاپ شده در کنفرانس 3

  کنندهمصاحبه  طبق نظر کمیته علمی امتیاز 4 - تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

  امتیاز 2و بسیار خوب تا  4عالی تا  امتیاز 4 - نامه کارشناسی ارشدفیت پایانکی 5

   7 حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

 

 نحوه امتیازات آموزشی -جدول دو

 نوع فعالیت ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 نحوه ارزیابی

امتیاز 

 مکتسبه

6 
 وره کارشناسیمیانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل د

 )پیوسته و ناپیوسته(
  مصاحبه کننده طبق نظر کمیته علمی امتیاز 6

7 
میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته )بدون احتساب نمره پایان نامه(
  مصاحبه کننده طبق نظر کمیته علمی امتیاز 5

 زامتیا 3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 8
 4از  پیوسته و بیشیمسال در کارشناسی ن 8بیش از 

 متیازی ندارد.نیمسال در کارشناسی ناپیوسته ا
 

  نیمسال امتیاز ندارد. 5بیش از  امتیاز 3 ناپیوسته  دطول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارش 9

 امتیاز 5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 10
-امتیاز 3، 9تا7رتبه -ازامتی 4، 6تا4رتبه -امتیاز5،  3تا  1رتبه 

 امتیاز 1، 15تا  13امتیاز و رتبه  2، 12تا  10رتبه 
 

  4طبق جدول شماره  امتیاز 8 داشتن مدرک زبان معتبر 11

 30  

. 



6 

 

 

 

 

 

 امتیازات مصاحبه –جدول سه 

 شاخص ارزیابی ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 امتیاز مکتسبه طبق کمیته مصاحبه کننده

  3 مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت حلیلدر تجزیه و تسلط ت 12

  3 وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 13

  3 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 14

  3 نگرش و اطالعات نواورانه مرتبط با رشته تحصیلی 15

  3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 16

  15 گروه ای علمی اعضایت ههمراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولو 17

  30 جمع

 

 المللی زبان انگلیسیهای ملی و بینهمترازی نمرات آزمون -جدول چهار

MSRT 

(MCHE) 

IELTS 

EQUIVALENT 

TOEFL 

IBT 

TOEFL 

Computer 

TOEFL 

PAPER+TOLIMO 
 حداکثر امتیاز

100-90 9-7 120-96 300-250 680-600 8 

89-85 9/6-6/5 96-86 249-232 599-575 7 

84-80 4/6-6 85-76 231-214 574-550 6 

79-75 9/5-5/5 75-66 213-196 549-525 5 

73-70 4/5-5 65-56 196-173 524-500 4 

69-65 9/4-5/4 55-46 172-154 491-475 3 

64-60 4/4-4 45-36 151-134 474-450 2 

59-50 9/3-5/3 35-29 133-113 449-425 1 

 

 

 

 

 





 تقاضای پذیرش دکتری بدون آزمون فرم 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 )سهمیه استعدادهای درخشان( 1400-1401سال تحصیلی 
 )توسط داوطلب تکمیل شود(

 

 الف( مشخصات فردی:
 وضعیت نظام وظیفه: نام و نام خانوادگی:

 وضعیت تاهل: سال تولد:

 اشتغال:وضعیت  تلفن تماس:

 آدرس الکترونیکی: آدرس:

 رشته گرایش مورد تقاضا:

 

مندرج در این فرم، صرفاً  با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی است. بدیهی است  "ج"و  "ب"توجه: کلیه موارد ذکر شده در بندهای 

 که داوطلب باید در صورت ضرورت، اصل مدرک را نیز ارائه کند.

 

 ب( سوابق پژوهشی:
 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی -1

 عنوان مجله  عنوان مقاله  
)به ترتیب درج شده نام نویسندگان 

 در مقاله(
 تاریخ پذیرش/چاپ

عناوین مقاالت 

علمی پژوهشی 

 )داخلی، خارجی(

 چاپ شده
    

    

 پذیرفته شده
    

    

عناوین مقاالت 

 علمی ترویجی

 چاپ شده
    

    

 پذیرفته شده
    

    

ارائه عناوین مقاالت 

شده در کنفرانس 

)داخلی، های

 خارجی(

 چاپ شده
    

    

 پذیرفته شده
    

    

 

 

 

 

 

 

 محل الصاق عکس



 ایراناختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی  -2
 تاریخ ثبت محل ثبت نام اختراع ردیف

1    

2    

3    

4    

 

 جشنواره های علمی معتبر   -3
 برگزاریتاریخ  نهاد برگزارکننده عنوان جشنواره ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 کتب )ترجمه یا تالیف( -4

 
سال انتشار، تعداد  عنوان کتاب

 صفحات

نویسندگان به ترتیب ذکر نام 

 شده روی جلد

 کتب

 تالیف

   

   

   

 ترجمه

   

   

   

 

 امتیاز پایان نامه -5
 دوره کارشناسی -5-1

 امتیاز نام استاد راهنما پروژه یا پایان نامه عنوان
 نمره

 عالی بسیار خوب خوب قابل قبول  

       

 

 



 دوره کارشناسی ارشد -5-2

 امتیاز نام استاد راهنما پایان نامه عنوان
 نمره

 عالی بسیار خوب خوب قابل قبول  

       

 

 

 ج( سوابق آموزشی:

 معدل کل نام دانشگاه گرایش-رشته  طع تحصیلیمق
 

 رتبه
 سال شروع

تاریخ دقیق فارغ 

 التحصیلی

       کارشناسی

       کارشناسی ارشد

 

 
 بین المللی و المپیادهای معتبر:برگزیدگان جشنواره، مسابقات -

 سال برگزیده شدن رتبه نام مسابقه/المپیاد/جشنواره ردیف

    

    

    

    

    

 

  
 مدرک زبان-

 توضیحات سال آزمون نمره اخذ شده نام آزمون

    

 

 

 
 لطفاً به سواالت ذیل به طور مختصر و روشن پاسخ دهید.

 را که به آن تسلط دارید ذکر نمایید. (… ,LIRSEL, MAT LABنام نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری )مانند:  -1

 

 

 

 هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟ -2

 



 

 

 آیا بورس تحصیلی دریافت کرده اید؟ از نظر موسسه مربوطه، ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟ -3

 

 

 

در صورت نیاز، میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمرین دروس، تهیه دستور کار آزمایشگاه های آموزشی،  -4

 همکاری اجرایی در آزمایشگاه های آموزشی یا پژوهشی و ... به چه میزان خواهد بود؟

 

 

 

 

 

در این پرسشنامه سوال نشده است و فکر می کنید که می تواند در چه ویژگی هایی )علمی/عمومی/اخالقی( در خود می بینید که  -5

 انتخاب شما تاثیر داشته باشد؟

 

 

 

 

 سه مورد از موضوعات مورد عالقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید: -6
 استاد موضوع تخصصی ردیف

1   

2   

3   

 

 

اینجانب.............................................. ضمن آگاهی و پذیرش کامل کلیه ضوابط و مصوبات وزارت علوم و دانشگاه 

شوم موارد فوق  را در نهایت دقت و صحت تکمیل و کلیه مدارک را ضمیمه نموده ام و در این زمینه، متعهد می

ت در هر مرحله از پذیرش، ثبت نام یا تحصیل، طبق مقررات با اینجانب چنانچه خالف آن ثابت شود دانشگاه مجاز اس

 رفتار نماید.

 شماره پیگیری ثبت نام اینترنتی:
 

  امضاء                           تاریخ                                             متقاضی نام و نام خانوادگی



 

1 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

استعدادهای درخشان با  سامانه از طریقتوانند میمتقاضی  های دولتیدانشجویان دانشگاه

   9139 /10/10اکثر تا تاریخ حد  http://talent.uk.ac.irآدرس 

 .داقدام نماین پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزموننام در فراخوان ثبتجهت 

 

در  یسواالت احتمال ییرفع ابهام، جهت پاسخگو ایدر صورت بروز هرگونه مشکل 

 تماس حاصل فرمایید. talent@uk.ac.irثبت نام از طریق آدرس ایمیل  خصوص

 
 

 

 

 

 

 
 

 گروه استعدادهای درخشان

   کارشناسی ارشددر مقطع  استعدادهای درخشانپذیرش بدون آزمون آگهی 

 6/11/1398و   مورخ /300430شماره نامهنییطبق آ 1400 – 1401 سال تحصیلی
 

http://talent.uk.ac.ir/
mailto:talent@uk.ac.ir
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   1400 – 1401 سال تحصیلی  شدار یدرخشان در مقطع کارشناس یبدون آزمون استعدادها پذیرش

قطاع  یان ممتااز در م اجرایی نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجو نامهنیآئ بر اساسدر نظر دارد  شهید باهنر کرمان دانشگاه رساندیمبه اطالع 

از  ،ه پذیرش داردشد روزانی که دانشجوی کارشناسی ارهای، در رشتهتحصیلی و  بدون شرکت در آزموناز طریق ارزیابی سوابق  ،کارشناسی ارشد

 نماید.دانشجو به پذیرش  اقدام 1400 – 1401تحصیلی شرایط برای سال  متقاضیان واجد

 :و ارسال مدارک   نامثبتنحوه        

، تعاداد ها    تایید اینترنتای رتباه، معادل   پس از  د ونماینمراجعه   http://talent.uk.ac.ir باید به آدرس اینترنتی نامثبتداوطلبان برای 

و تعداد واحد گذرانده تا پایان ترم شش  )تایید این فرم برای دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق ساامانه گلتاتان امنانیاذیر     ورودی

به هماراه دیگار    را  شده تاییدفرم ی خود را انجام داده و ثبت نام اینترنت، (نحوه اخذ این تایید نیز در فایل پی دی اف پیوست می باشد می باشد

توانند با هماهنگی دانشاگاه مرباوت تاییاد    نیز می هادر این سایت آپلود نمایند. دانشجویان سایر دانشگاه  (10/10/99) تا تاریخ مدارک درخواستی

دریافات و در هنگاام ثبات ناام      به صورت النترونینی یا حضاوری  خود دی ها و تعداد واحد گذرانده خود را از دانشگاهوروو تعداد ه  رتبه، معدل

 اینترنتی به همراه سایر مدارک آپلود نمایند.

 شرایط اختصاصی: 

ساایر    96الس یورود درصد اول پانزدهدانشجویان  دانشگاه شهید باهنر کرمان و  96سال یورود درصد برتر  بیست و پنجدانشجویان -1

ی حاداکثر پاس از هشات نیمتاال تحصایل     درسی را گذراناده و   هایواحد سه چهارم نیمسال تحصیلی شش گذراندنپس از که  هادانشگاه

  .شوند آموختهدانش

 شوند.فارغ التحصیل  31/06/1400لغایت  1/7/1399زمانی در بازه دانشجویان بایتتی  -2

همان رشته یا  برای ورود به از دبیرخانه المییاد نامهیمعرفبا ارائه   اول تا پانزده  نهایی المییادهای علمی دانشجویی یهارتبهبرگزیدگان  -3

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری. یزیربرنامهمرتبط به تشخیص شورای عالی  یهارشته

  .است ریپذامنان بارکیبرای  صرفاًو  یآموختگدانشپذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از  -4

گاروه هادایت اساتعدادهای درخشاان باه آدرس       ساامانه در  را خاود اطالعاات   ،اصالی  فارم  دییتأو  پس از تنمیلالزم است دانشجویان  -5

http://talent.uk.ac.ir   نمایند.   دریافتوارد نموده و کد رهگیری را 

 الملال نیبا  هاای سیپارد  و ینیکاربردی، آموزش النترون یعلم ،یانتفاع ریغ ،یدولت ریغ ،یآزاد اسالمفراگیر، نور،  امیدانشگاه پ انیمتقاض -6

 .تتندین هنامنیآئ نی)خودگردان( مجاز به استفاده از ا

 یبازه زمانها در که تاریخ فارغ التحصیلی آنو در صورتی متالین 8در  یبه شرت دانش آموختگ 95بهمن  یدانش آموختگان ورود: 1تبصره 

 .ندیتوانند درخواست خود را ارائه نمایمباشد  31/06/1400 تیلغا 1/7/1399

 باشند.نمی رییتغقابلهای انتخابی رشته/گرایشو  گرددینممتترد  وجهچیهبه داوطلبان مدارک ارسالی :2 تبصره

پس  از  ده و یا دریافات شا  به مدارک ناقص  و ردیگیمصورت  پذیرش نهایی متقاضیان بر اساس بررسی مدارک و سوابق تحصیلی :3تبصره 

جاه گازینش   حقی برای داوطلب ایجاد نخواهاد کارد و نتی   گونهچیهبدیهی است تشنیل پرونده  .ترتیب اثر داده نخواهد شد ذکرشدهتاریخ 

 اعالم خواهد شد.و سوابق تحصیلی داوطلبین  هاتیفعالپس از ارزیابی  

شاد ساال   که در دفترچه راهنمای انتخاا  رشاته آزماون کارشناسای ار     باشندیم ییهاشیگراتمامی رشته  رشیموردپذ یهارشته: 4تبصره 

 بخش مربوطه با 1400کارشناسی ارشد سال  یهارشتهاطالع از  )جهت دشابپذیرش داشته در دوره روزانه در دانشگاه شهید باهنر کرمان  1400

 .  (تماس حاصل فرمایید

دی روپاانزده درصاد برتار دانشاجویان غیار و      جاز  و  گردنسد یم لیغ التحصفار یلیکه طی شش نیمسال تحص یانیدانشجو: 5تبصره

در ن دانشجویان ای ؛هتتندفراخوان  نیمجاز به شرکت در اباشند ( میشوندمی لیفارغ التحص31/06/1400 تیلغا 1/7/1399)دانشجویانی که از 

 درالزم اسات  ه و تارم پانج  وارد نماود   پایاان  گذرانده خود را تاا   یمعدل و تعداد واحدهاباشند، صورتی که در ترم پنج  مشغول به تحصیل می

 .ندیتماس حاصل نما 03431323116معدل و تعداد واحدها با شماره  شیرایجهت و رماهیت 30 تیلغا 15 یروزها

ود خس اسساس الییسق   ها بر باشد لذا در انتخاب اولویتوجه امکانپذیر نمیهای انتخابی متقاضیان به هیچ: تغییر اولویت6تبصره 

 دقت فرمایید.

 

http://talent.uk.ac.ir/
http://talent.uk.ac.ir/
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 مدارک الزم

، تعداد ترم شش  انیمعدل تا پا، رتبه دییتا، اهتی)شامل انتخا  اولو یفرم اصل (1

واحدهای گذرانده تا پایان ترم شش، تعداد کل واحدهای درسی و تعداد 

 (هاورودیه 

 یسامانه گلستان برا قیفرم از طر نیا دییدرخواست و تا نکته:

دانشجویان سایر و برای  باهنر کرمان دیدانشگاه شه انیدانشجو

درخواست پذیرش بدون  یفرم اصلیل و ارسال ها از طریق تکمدانشگاه

مندرج در  1400-1401یلیآزمون در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحص

 .باشد یم رینانیذام 4صفحه شماره 

 شناسنامه الیو سر یالک  صفحه اول شناسنامه با صفحه شماره سر (2

 تا شروع  ترم هفتم ترمکیالک  کارنامه به تفک (3

 یالک  کارت مل (4

 ریال هنگام ثبت نام اینترنتی 850000پرداخت مبلغ  (5

 

قرار داده و هنگام  پیز لیفا کیدر  یفرم اصل دییمدارک را پس از تا یتمام توجه:

 .دیکن افتیرا در ینترنتیثبت نام ا یریسیس کد رهگ دییآپلود نما ینترنتیثبت نام ا
 



 

4 

 

 به نام ایزد یکتا
 1400-1401در سال تحصیلی ارشد کارشناسی مقطع در بدون آزمون پذیرش درخواست اصلی فرم

همراه سایر ه بو ارسال از طریق سایت  دانشگاه خود طریق حضوری یا الکترونیکی توسط تکمیل  این فرم به به  ملزمها دانشجویان سایر دانشگاه)صرفا 

 (باشندمینام اینترنتی هنگام ثبتمدارک 

 

        ....... ............... ییدانشااجو شاامارهه باا 13ل ....سااا ،□بهماان   ،□مهاار  دانشااجوی ورودی ..........ن  .......................................خاااآقای/ اینجانااب

ی شااااماره ساااار .............................. ......شااااماره شناساااانامه.....نااااام پدر............. ...........و کااااد ملاااای .........................  13متولااااد......

 باا معادل  باشاد را  مای  که ..............واحد رسیدی واحدهاکل  ازواحد    .. ..... تعداد شش ترمانیپاتا که شناسنامه...............................................

از  در تااااااریخ................... یلیتحصااااا نیمتاااااال  ،□ شاااااش ، □ هفااااات  ، □ هشااااات طااااای و گذراناااااده ...........

در  .......................................................................................هددانشاااااااااااااااااااان .....................................دانشگاه........................................................................

 موختاه آداناش  ،□روزاناه    ،□دوره  شابانه  در یلیالتحصا رغفاوروری رشته نفر ه  ................ بین.......رتبه...... با کتب .....................رشته...................

    باش .می (ورودی)به تفنیک دانشجویان ه  رشته و ه  ورودی خود  □ا هر دانشگاهدرصد اول سای پانزدهجز و  □خواه  شد   ،□شده 

 

 زیر را دارم. هایگرایش/در رشتهبه ترتیب  بدون آزمون ارشد کارشناسی مقطعپذیرش در  تقاضای

 ........................................گرایش ..........................رشته .... - 5.................    ..............یش گرا...........................رشته ..... -1 

 ..................................  گرایش ...............................رشته ... -6   .................  .............................. گرایش ........رشته ...... -2

 ... ...............................گرایش   .............................رشته ..... -7  ................   ............... گرایش ........................رشته ..... -3

 ......... ...........................  گرایش .........................رشته ....... -8...................     ............رشته ............................. گرایش  -4

 اریخ و امضاء متقاضیت                                                                                                                                                    

 
       :  متقاضی پتتی آدرس

                                                                                                     : )الزامی( متقاضیموبایل شماره                   آدرس پتت النترونیک:                           

 : اریخت                                                                                                             گروه/بخش ریاست  انوادگیخ نام و نام
  هر و امضام                                ،موردتقاضا ..... رشتۀتعداد  و  های درسیواحدکل سه چهارم تعداد گذراندن حداقل ورودی، معدل، رتبه،  
                            های مذکور ادامه تحصیل دهد.تواند در رشتهو دانشجو می باشدیمبخش/گروه  دیتائمورد  

                   
  اریخ:ت                                                                     دانشکده/معاون آموزشی ریاست خانوادگی نام و نام
 هر و امضام                               .مورد تایید می باشد های درسیواحدکل ورودی، معدل، رتبه و گذراندن حداقل سه چهارم    
 

                                                   امور آموزشی دانشگاه رکلیمدنام و نام خانوادگی 
شده  التحصیلفارغ 31/6/1400لغایت  1/7/1399بازه زمانی در و  رساندمی/ترم به پایان رسانده 8ه دوره کارشناسی خود را حداکثر در نامبردشود گواهی می

 ها می باشد. جز ده درصد اول سایر دانشگاههمچنین  است گذرانده ششم ترمانیپارا تا های درسی واحدکل سه چهارم و حداقل  .یا خواهد شد

 :اریخت                                                                                             
 مهر و امضا

 

ت در هر زمان حتی پ  از پذیرش قطعی، دانشجو را از لیس ذکرشدهاز موارد  هرکدامتواند در صورت مغایرت انشگاه مید

 متقاضیان حذف و  قبولی وی را لغو نماید.
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