
 ارشد بدون شركت در آزمون ورودياطّالعيه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي

 1402-1403در سال تحصيلي 

 98ويژه دانشجويان واجد شرايط ورودي 

 هادانشگاه صنعتي اميركبير و ساير دانشگاه

 
وزارت علوم   30/7/1401مورخ    78شماره  جلسه  و    17/10/1401مورخ    307862/2  نامه شماره  آیيندانشگاه صنعتي اميركبير بر اساس  

ها و مؤسسات آموزش عالي كشور را دانشگاه   98تحقيقات و فناوري، تعداد محدودي دانشجوي واجد شرایط كارشناسي پيوسته ورودي  

 نماید. پذیرش مي  1402-1403ارشد سال تحصيلي بدون كنكور در مقطع كارشناسي

 

 :متقاضياناطالعات پذيرش درخواست 

فراخوان كه هاي مشمول این  دانشگاه  89ورودي مهر    كارشناسي پيوستهدانشجویان دوره  از    تعداد محدوديدانشگاه اختيار دارد  -1

)عدد غير صحيح قل سه چهارم كل واحدهاي درسي خودراندن حدابا گذ )تا پایان تابستان متصل به ترم ششم(  پس از شش نيمسال  

جویان هم  دانششود(  )عدد غير صحيح به صورت ریاضي گرد ميبرتر  % 20به لحاظ ميانگين كل جزء  ،  شود(گرد مي  پایينواحدها به  

 باشند را بدون آزمون پذیرش كند.  16 باالي كل ميانگين با خودرشته و هم ورودي 

رشته   :1تبصره آزمون  بدون  پذیرش  ظرفيت  در  چنانچه  كاراي  با  شناسيدوره  نشود،    %20ارشد  تكميل  شرایط  حائز  دانشجویان  برتر 

 باشد. ميدر آن رشته متقاضيان با اولویت رتبه  صنعتي اميركبير دانشگاه دانشجویان برتر بعدي  %10  مجاز به جایگزیني صرفا  دانشگاه  

 توانند درخواست خود را ارائه نمایند. نيمسال مي  8آموختگي در به شرط دانش 97متقاضيان ورودي بهمن  :2تبصره

 

 د. نآموخته گردنيمسال دانش 8و طي  31/6/1402حداكثر تا تاریخ  متقاضيان بایستي-2

متقاضيان  : 1تبصره در طول    99ورودي    درخواست  دانش  شش كه  پيوسته،  به    وندآموخته شنيمسال تحصيلي در دوره كارشناسي  و 

صورت ه  برتر باشند، ب  %20خود جزء    غير هم وروديو  نيمسال دانشجویان هم رشته    8لحاظ ميانگين كل در مقایسه با ميانگين كل  

 یرش بدون آزمون، قابل بررسي است.مازاد بر ظرفيت پذ

 باشد. پذیر مي براي همان سال امكان آموختگي و صرفا پذیرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش :2تبصره

حداكثر    : 3تبصره مجاز  رشته، مدت  دو  در  تحصيل همزمان  دانشجویان  مي  10براي  تحصيلي  رشته  باشدنيمسال  در  سایر و  كه  اي 

 مند شوند. تسهيالت مربوط بهرهتوانند از نامه را داشته باشند ميشرایط این آیين

دانشجویان  : 4تبصره دانش براي  تا  اول  دانشگاه  یا  رشته  به  ورود  از  مجاز  رشته، مدت  تغيير  یا  انتقالي  یا  مهمان،  رشته  از  آموختگي 

حداكثر   دوم،  است  8دانشگاه  متقاضيان  و    نيمسال  رتبهمقایسه  تعيين  براي  و  دانشگاهي    %20بندي  دانشجویان  ميبا  كه انجام  شود 

 اند.  بيشترین واحد درسي خود را با آنها گذرانده

پيوسته خود شركت كرده  :5تبصره بلند مدت در دوره كارشناسي  تناسب دوره  براي دانشجویاني كه طرح كارورزي/كارآموزي  به  اند، 

 نيمسال تحصيلي است. 10ماه( مدت مجاز حداكثر  12تا  3كارورزي )

ها(  هاي فرعي )گذراندن واحدهاي درسي مازاد از سایر رشتهبراي دانشجویاني كه در دوره كارشناسي پيوسته خود در دوره  : 6تبصره

بندي نامبردگان بدون احتساب واحدهاي درسي دوره فرعي انجام اند، مدت مجاز حداكثر نه نيمسال تحصيلي است و رتبهشركت كرده

 شود. مي

 



اند و از مرخصي بارداري بدون احتساب در سنوات و با  صاحب فرزند شدهدر دوره كارشناسي پيوسته خود  كه    هایي براي خانم  : 7تبصره

 نيمسال تحصيلي است. 10اند، مدت مجاز حداكثر تأیيد دانشگاه استفاده كرده

 

 :اكرات مهمتذ

براي  المپيادنهایي    15تا    1هاي  برگزیدگان رتبهدرخواست  -1 ارائه هاي مرتبط،  ورود به همان رشته یا رشتههاي علمي دانشجویي  با 

 باشد. مي قابل بررسيبه صورت مازاد بر ظرفيت پذیرش  سازمان سنجش آموزش كشور نامه از دبيرخانه المپيادمعرفي

 

دوره-2 دورهمدارک  محور،  آموزش  غيرحضوري،  یا  حضوري  نيمه  مجازي،  دانشگاه هاي  سایر  خودگردان  )هاي  جز  ها  دانشجویان به 

-ها، علمي كاربردي، فارغنور، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرستانهاي غيرانتفاعي، پيام دانشگاه(،  اميركبيردانشگاه صنعتي    خودگردان

 براي ورودي بدون آزمون مورد پذیرش نخواهد بود. هاي خارج از ایراندانشگاه التحصيالن كارشناسي

 

توانند  و بعد از آن در صورت داشتن شرایط مي  1399-1400ایراني)مقيم ایران( ورودي كارشناسي پيوسته سال تحصيلي  اتباع غير  -3

 متقاضي باشند. 

 

مرتبط با  به تشخيص دانشگاه  تخاب كرده است و  نام اینترنتي انشود كه در ثبتاي بررسي ميدانشكده  در  درخواست متقاضي صرفا  -4

 باشد. كارشناسي خود ميرشته تحصيلي 

 باشد. قابل مشاهده ميو پيوست اطالعيه نام اینترنتي هاي مورد پذیرش در سامانه ثبتليست رشته/گرایش ✓

 . بدهند به ترتيب اولویت درخواستاز یک دانشكده را ( كارشناسي رشته با مرتبط) گرایش در سه  توانندميحداكثر  داوطلبان ✓

 

  بعد   لذا.  نيست  مجاز  علوم  وزارت  نامهآیين  اساس  بر  آزمون  بدون  ارشدكارشناسي  در  شده   پذیرش  افراد  تحصيل  محل  یا  رشته  تغيير  -5

 .نيست ميسر( هادانشگاه  موافقت صورت در حتي)دانشگاه و رشته تغيير امكان شده  پذیرش متقاضيان  نهایي وضعيت نهایي  تأیيد از

 

 الزامي است. 16باالي نامه داخلي داشتن معدل كل طبق آیين -6

پذیرفته ✓ مراجعه  شرط،  این  كنترل  تابستان  جهت  در  نهایي  متعاقبا   1402شدگان  كه  تاریخي  مي   )در  اداره گردد(  اعالم  به 

عدم مراجعه حضوري یا عدم كسب شرط فوق موجب لغو پذیرش بدون آزمون   استعدادهاي درخشان و المپيادها دانشگاه الزامي است.

 شود. مي

 

 دانشجویان   آموزشي  مقررات  مشمول  روزانه  دوره  در  تحصيل  از  انصراف  از  بعد   درخشان  استعدادهاي  آزمون  بدون   شدگانپذیرفته-7

 . شوندمي انصرافي

 

 :اينترنتي نامنحوه ثبت 

مورخ  زماني   بازه  در  را  خود  اینترنتي  نام ثبت  بایستي   متقاضيان ✓ شنبه    مورخ   59:23ساعت    الي  1401/ 11/ 1  روز 

تكميل نمایند و نيازي به مراجعه حضوري نيست و دانشگاه در   pgrad.aut.ac.ir/3/applicant  سایت   طریق   از  1401/ 11/ 30

 باشد. قبول یا رد تقاضا بر اساس امتياز مكتسبه مختار مي

 نام انجام خواهد شد. سامانه ثبتكه همزمان با تكميل پرونده در  تومان  000/150معادل  ريال  000/500/1پرداخت مبلغ  ✓



 

 نام اينترنتي: اطالعات در سامانه ثبت تکميل مواردي درخصوص  

o مرورگر از نامثبت براي Firefox نمایيد استفاده . 

o نمایيد. دریافت پرونده  شماره نام،ثبت سایت از كه است شده  تكميل زماني شما نام ثبت است ذكر به الزم 

o  دارید.  نگه خود نزد و یادداشت حتما  را خود پرونده  شماره لطفا 

o دریافت   محض  به  است،  ننموده  دریافت  ايپرونده  شماره  هنوز  كه   است  پذیرامكان  زماني   تا  متقاضي   توسط  اطالعات   ویرایش  

 ندارد. وجود ایشان نامي ثبت اطالعات در ویرایشي گونههيچ  امكان و تكميل ایشان نام ثبت پرونده شماره

o باشد. نمي  تمدید قابل وجه هيج به  نامثبت مهلت 

o گردد. نمي مسترد وجه هيچ به پرداختي وجه 

o وارد  صفر  است  اختياري  پروژه  شما  رشته  در  باشد/اگرمي  پایاني  پروژه  واحدهاي  تعداد  همان  )منظور  نامهپایان  واحدهاي  تعداد 

 نمایيد( 

o تمام  ترمه  7  اگر  ,  1402/ 31/6  رسانيد  مي  اتمام  به  را  كارشناسي  مقطع  ترمه  8  و  هستيد  98  ورودي  )اگر  دوره  پایان  ماه  و  سال 

 باشد( مي 30/11/1401 كنيدمي

o گذراند(  خواهيد التحصيليفارغ دوره پایان تا  كه است هایي ترم  تعداد )منظور تحصيلي دوره طول 

o اعالم   تحصيل  محل  دانشگاه  كه  ايرتبه   به  توجه  با  و  باشدمي  رشته  در  خودهاي  ورودي  هم  بين  رد   رتبه  )منظور  رشته  در  رتبه 

 كند( مي

 

 بررسي:   جهت مدارک ارسال نحوه 

قسمت موضوع  را هم در  زير  خواسته شده  نام اينترنتي و دريافت شماره پرونده، حتماً مدارک  لطفاً پس از انجام ثبت ✓

هم  ایمیل   فايل  و  صورت  نام  : عنوان"با  شده    zipبه  و  پرونده  و خانوادگي  نام  آدرس   "شماره  به  بررسي   جهت 

msc@momtaz-aut.ir   .ارسال نماييد 

 )در صورت عدم ارسال مدارک حتي با وجود داشتن شماره پرونده، درخواست شما به هيچ عنوان بررسي نخواهد شد.( 

 مثال: به عنوان 

 (1201-)محمد محمدي: شده مدارکzip  فايل

 (1201-موضوع ايميل: )محمد محمدي

 

 نياز: مدارک مورد  

 صفحه اول شناسنامه)اجباري( -1

 كارت ملي)اجباري(-2

 كارنامه كارشناسي)اجباري(-3

 ( ارسال نمایند  دانشجویان سایر دانشگاههافقط )در صورت تحصيل همزمان در رشته دوم، كارنامه كارشناسي رشته دوم  *

 . "باشدنمي در رشته اول یا دومنيازي به ارسال كارنامه " براي دانشجویان كارشناسي اميركبير *

 )فقط دانشجویان سایر دانشگاهها ارسال نمایند(  گواهي رتبه رشته در مقطع كارشناسي-4

 ها/كارشناسي مراجعه نمایيد.و قسمت فرم https://gto.aut.ac.irدر صورت نياز به فرم گواهي رتبه به سایت *

 )فقط دانشجویان سایر دانشگاهها ارسال نمایند( در صورت تحصيل همزمان در رشته دوم، گواهي رتبه رشته دوم *

 . "باشدنمي در رشته اول یا دومنيازي به ارسال گواهي رتبه " براي دانشجویان كارشناسي اميركبير *

 ( در صورت كسب رتبه)ردر المپياد علمي دانشجویي كشواول تا پانزدهم  گواهي كسب رتبه-5

mailto:msc@momtaz-aut.ir
https://gto.aut.ac.ir/


 درخواست متقاضيان: نحوه بررسي

o و یا ارسال مدارک خواسته شده به ایميل مندرج در اطالعيه  نام اینترنتي  ت مقرر اقدام به ثبتمتقاضياني كه در مهل   درخواست

 نكرده باشند، به هيچ وجه بررسي نخواهد شد. 

o نام، بررسي مدارک و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب شرایط پذیرش از طریق این چنانچه در هر مرحله از ثبت

 نام ایشان لغو خواهد شد. مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ثبتفراخوان را ندارد یا مغایرتي بين مدارک و 

o باشد. ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هيچ عنوان به منزله پذیرش نمي 

o او نتایج  اعالم  است  سنجلبدیهي  سازمان  تأیيد  به  منوط  نهایي  پذیرش  و  ننموده  ایجاد  داوطلبان  براي  حقي  هيچگونه  ش  يه 

 باشد و احراز صالحيت عمومي و انضباطي دانشجویان ضروري است. آموزش كشور مي

o ماه    در  ،بررسي  از  پس  اوليه  شدگانپذیرفته  اسامي     المپيادها  و  درخشان  استعدادهاي  اداره  سایت  طریق  از  1402فروردين 

 https://gto.aut.ac.ir شد خواهد عالما . 

o تمامي  .گردد  خودداري  جدا   نتایج  اعالم  و  نامثبت  نحوه  خصوص  در تلفني  تماس  يا  و  حضوري  مراجعه از   است  خواهشمند 

 است.  شده داده توضيح كامل صورت به موارد

 

 

 

 

 

 

 

 او المپيادهاداره استعدادهاي درخشان  

 دانشگاه صنعتي اميركبير 

https://gto.aut.ac.ir/

