
 

 

 

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 با سالم 

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان مقطع کارشناسی  بر اساساین موسسه ، باستحضار می رساند احتراماً

اقدام به پذیرش دانشجویان ممتاز کارشناسی پیوسته در مقطع کارشناسی ارشد طبق  تحقیقات و فناوریوزارت علوم، ارشد 

دستور فرمائید تا اطالع رسانی به نحو مقتضی به در صورت امکان خواهشمند است بدین جهت  .می نماید اطالعیه پیوست

اطالعیه پذیرش به پیوست این نامه  .گرددبه این موسسه اعالم دانشجویان صورت پذیرد و اطالعات دانشجویان واجد شرایط 

 گردد. تقدیم می

 

 با تشکر

 موسسه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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 دارد
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 ()استعداد درخشان0412-0413پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 
 بابل-موسسه آموزش عالي علوم و فناوری آريان

 :شرایط متقاضیان

سه چهارم  حداقل با گذراندن باشد و 11/۶۰/10۶1که تاریخ فراغت از تحصیل آنها حداکثر  ( ۸۹دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی )ورودی -1

 .ان هم رشته و هم ورودی خود باشندبرتر دانشجوی درصد بیست ، به لحاظ میانگین کل، جزوتحصیلی شش نیمسال  های درسی درکل واحد

و بیست درصد برتر دانشجویان حائز شرایط فوق به دلیل انصراف یا عدم تقاضا  ای تکمیل نشدچنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون در رشته  :تبصره

 می توانند جایگزین گردند.  صرفا دانشجویان این دانشگاه ر بعدی برایاز تسهیالت استفاده نکردند ده درصد برت

 .دانشجو حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود -1

 .دانش آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان پذیر استپذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از  -1

 .پذیرش در رشته های تحصیلی مرتبط با رشته دوره کارشناسی امکانپذیر است -0

 آموزش عالي علوم و فناوری آريان موسسه رشته های كارشناسي ارشد

 عمرانمهندسي گروه  گروه روانشناسي و مشاوره

 مدیریت ساختمهندسی و  -مهندسی عمران بالینی روانشناسی

 حمل و نقل -مهندسی عمران خانواده -روانشناسی بالینی 

 راه و ترابری -مهندسی عمران عمومی -روانشناسی

 دهوشمن ساختمانهای - عمران مهندسی خانواده - مشاوره

 زلزله -مهندسی عمران  گروه معماری

 سازه-مهندسی عمران  (معماری و ساخت هنرهای مجموعه از) ساخت و پروژه مدیریت

 ژئو تکنیک)خاک و پی( -مهندسی عمران  كامپيوترمهندسي گروه 

 آب و سازه های هیدرولیکیمهندسی  –مهندسی عمران  شبکه های کامپیوتری -(فناوری اطالعاتکامپیوتر )مهندسی 

 تزیس محیط - عمران مهندسی هوش مصنوعی و رباتیک -مهندسی کامپیوتر

 نقشه برداریمهندسي گروه  برقمهندسي گروه 

 (GISسیستم اطالعات جغرافیایی) -مهندسی نقشه برداری قدرتسیستمهای  -مهندسی برق

 سنجش از دور -مهندسی نقشه برداری الکترونیک مدار مجتمع -مهندسی برق

 فتوگرامتری -مهندسی نقشه برداری مخابرات)سیستم( -مهندسی برق

 :مدارک الزم

 www.aryan.ac.irقابل دریافت از وبسایت موسسه - پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون. فرم درخواست 1

. معرفی نامه متقاضیان حائز شرایط برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد بصورت تایپ شده که به تایید معاون آموزشی دانشگاه محل تحصیل 1

 (وب سایت موسسه موجود است اطالعیه درمتقاضی رسیده باشد.)نمونه معرفی نامه 

 تصویر کارت ملی)پشت و رو( و تصویر شناسنامه متقاضی.  .1

 جدید از متقاضی با ذکر مشخصات در پشت آنها. 1×0.دو قطعه عکس 0

 .سایر مدارک و مستندات متناسب با آئین نامه پذیرش بدون آزمون۰    .ریز نمرات مقاطع تحصیلی قبلی.5

 نحوه ثبت نام:

توانند میدرخشان مقطع کارشناسی ارشد  آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد هایت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد واجد شرایط متقاضیان ثب

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری -نبش خیابان دانشگاه-کمربندی-امیرکال-آدرس: بابلبا پست پیشتاز به  اصل مدراک مورد نیاز را 

-73437پستی کد -ذکر شود( گرایش-پذیرش بدون آزمون ارشد و نام رشته)لطفاً روی پاکت عنوان مربوط به اداره آموزش –آریان 

 . لطفا رسید پستی را برای اطمینان از دریافت مدارک ارسالی نزد خود نگاه دارید.ارسال نمایند 47317

 (۶۸110991۹91: ایتا)شماره ارسال پیام در  ۶11-1115۶115شماره تلفن اداره آموزش موسسه: 

 حوزه معاونت آموزشی موسسه
www.aryan.ac.ir 
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