
 به نام خدا

 فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

 دانشگاه خلیج فارس 1402-1401برای سال تحصیلی 

 

رساند دانشگاه خلیج فارس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد در مقاطع کارشناسی ارشد به اطالع می

واجد نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی  "پذیرش بدون آزمون استعداد درخشانآیین نامه "های کشور و در راستای اجرای دانشگاه

 نماید.اقدام می 1401های مختلف در سال شرایط اختصاصی و عمومی در رشته

 

 :نحوه و زمان ثبت نام

  .گیردصورت می https://old.pgu.ac.ir/page/msctalentثبت نام صرفا الکترونیکی و از طریق وب سایت دانشگاه به آدرس 

 است. 1400 اسفند 12بهمن لغایت  3مهلت ثبت نام 

 مدارک مورد نیاز :

 KB 100با حداکثر حجم    JPEGیک قطعه عکس اسکن شده به فرمت  -1

 به انضمام تصویر کارت ملیشماره سریال  باتصویر صفحات اول و توضیحات شناسنامه  -2

 ریز نمرات دوره کارشناسی تا پایان نیمسال ششم )به صورت غیر رسمی( -3

: متن گواهی مورد نظر در سربرگ اهسایر دانشگاهدانشجویان برای گواهی پانزده درصد تکمیل و بارگذاری  -4

بارگذاری  در صفحه ثبت نام ءتاریخ و امضا ناسی کپی شده و پس از درج شماره،دانشگاه محل تحصیل کارش

متن  .( الزامی استخلیج فارس. ارائه این گواهی صرفا برای متقاضیان سایر دانشگاه ها )غیر از دانشگاه شود

 فراخوان ببینید. این 1پیوست گواهی را در 

 زیر در را از مسیر متقاضیان پذیرش بدون آزمونفرم گواهی دانشجویان کارشناسی دانشگاه خلیج فارس  -5

 .ری فرمایندذاصفحه ثبت نام بارگ، فایل آن را در خود تکمیل فرمایند و پس از تاییدسامانه دانشجویی 

درخشان  یبخش استعداد ها --درخواست ها  ریسا --درخواست  یفرم ها -- یمکاتبات ادار  :مسیر فرم

 ارشد( یدرخشان مقطع کارشناس یبدون آزمون استعدادها رشیپذ انینامه متقاض ی)فرم معرف

 

 

 

 

 

https://old.pgu.ac.ir/page/msctalent


به طور دقیق نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در آیینخواهشمند است قبل از ثبت نام شرایط پذیرش را  "

 "ای از موارد مهم آمده است.در ادامه خالصه .مطالعه فرمایید

 ارشدشرایط پذیرش کارشناسی 

به لحاظ میانگین  ،گذراندن سه چهارم واحدها تا پایان نیمسال ششم تحصیلدانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از  -1

در مدت هشت نیمسال تحصیلی و هم ورودی خود باشند و حداکثر هم رشته درصد برتر دانشجویان  15کل جزء 

ه و دانشجویان هم رشتدرصد برتر  25جزء  کل لحاظ میانگین آموخته شوند )دانشجویان دانشگاه خلیج فارس که بهدانش

 (.توانند در فراخوان شرکت نمایندمی ،هم ورودی خود هستند

های مرتبط به دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته –های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی رتبه -2

 .المپیاد، با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه وزارتی عالی برنامه ریزی آموزشی شخیص شورات

 نکات مهم :

 امکان پذیر است. بار بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک یپذیرش برای سال تحصیل 

  1401-1400سال آخر دوره کارشناسی پیوسته یا فارغ التحصیالن نیمه اول سال این فراخوان شامل دانشجویان 

 .مجاز به شرکت در فراخوان نیستند های قبل و کارشناسی ناپیوستهکارشناسی سالشود و فارغ التحصیالن می

 تواند به دلیل مشکالت ناشی از بیماری کرونا برای محاسبه حدنصاب واحدهای درسی دانشجویانی که در بهمن دانشگاه می

، اندواحد داشتهو تایید دانشگاه حذف وع بیماری کرونا ا شیدر حال گذراندن نیمسال ششم بوده و به دلیل مرتبط ب 98ماه 

 .چهارم واحدهای درسی اقدام نماید واحد از مجموع سه 4با کسر حداکثر 

 باشد، مدت مجاز حداکثر ده نیمسال تحصیلی میبرای دانشجویان تحصیل همزمان. 

  / بر اساس مصوب ، اندکارآموزی شرکت کردهوضعیت متقاضیانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود در طرح کارورزی

 .شورای هدایت قابل بررسی و استناد خواهد بود 29/7/1399

 مند شوند که عالوهتوانند از تسهیالت پذیرش بدون آزمون بهره، در صورتی میدانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته 

ره کارشناسی پیوسته از ورود به رشته و دانشگاه اول تا ها در دو، سنوات تحصیلی آنبر سایر شرایط آیین نامه یادشده

 .نیمسال باشد 8آموختگی از رشته و دانشگاه دوم، حداکثر دانش

  نامه پذیرش بدون آزمون مجاز نیستتغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین.  

 پذیر استتایید شورای آموزشی دانشگاه امکانهای تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و پذیرش در رشته. 

  (2 باشد )پیوستگرایش های مندرج در آگهی می –پذیرش دانشجو صرفا برای رشته. 

  امکان  (گرایش مرتبط با آن –گرایش مقطع کارشناسی و رشته  –رشته )گرایش  –دو رشته متقاضیان حداکثر در

شهریه ثبت نام  و برای هرکدام فرایند جداگانه اقدام به ثبت نام نماینددو ثبت نام دارند که باید در سامانه در 

 .پرداخت نمایند جداگانه

 از مدارک الزم باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد )مدارک باید هنگام ثبت نام الکترونیک ام هایی که فاقد هر کدبه درخواست

 .الصاق شوند(

  ای از پذیرش و یا هر مرحله، در در مدارک ارائه شده توسط داوطلب مطالب خالف واقعدر صورت احراز هرگونه

گیری قانونی به عمل خواهد آمد.وی جلوگیری و پی تحصیل، از ادامه تحصیل



 هاایر دانشگاهگواهی پانزده درصد برای دانشجویان س: 1پیوست 

 

 

 

 

 ی متقاضیان ورود بدون آزمون به مقطع کارشناسی ارشد فرم گواهی ممتازی ویژه

 )استعداد درخشان(

 )متن این فرم صرفاً در سربرگ رسمی دانشگاه مبداء با شماره و تاریخ پذیرفته میشود(
 

 

            از : معاونت آموزشی دانشگاه ...........

     به : معاونت آموزشی دانشگاه خلیج فارس

شود آقای/خانم .............. دارنده کد ملی  .............. تاریخ تولد ..............  فرزند .............. به شماره بدینوسیله گواهی می

ی تحصیلی رشته کارشناسی پیوستهدانشجویی .............. در نیمسال .............. سال تحصیلی ..............  در مقطع 

در میان   1400 -99سال تحصیلی  این دانشگاه پذیرفته شده و پس از شش نیمسال اشتغال به تحصیل تا پایان  ....... .......

( به تعداد .............. واحد )به حروف: .............. های این رشته با گذراندن سه چهارم واحدهای دوره.............. نفر کل ورودی

کل  در بین تعدادی .............. از مجموع .............. واحد های دوره و با معدل کل .............. )به حروف: ..............( حائز رتبه

باشد. ورودی خود )مجموع روزانه و شبانه( میرشته و همهم دانشجویانپانزده درصد برتر  ءهای این رشته، جزورودی

 آموخته خواهد شد.دانش 31/06/1401سال تا ده حداکثر طی مدت هشت نیمهمچنین، نامبر

 "آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد"این گواهی صرفا جهت استفاده از 

 صادر شده و غیر قابل ترجمه می باشد./

 

 مهر و امضاء              

معاون آموزشی دانشگاه / مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

 (هاسایر دانشگاه ازپذیرش  متقاضیان یبرتر ) ویژه %15گواهی معدل 

 

 شماره : 

 تاریخ : 

 پیوست : 

 بسمه تعالی



 هالیست رشته: 2پیوست 

 نام گرایش نام رشته نام  دانشکده

 

 

 

 

 مهندسی فنی و دانشکده

 یکاربرد یطراح کیمکان یمهندس

 یانرژ لیتبد

 

 

 عمران یمهندس

 

 کیژئو تکن

 یکیدرولیه یسازه هاآب و 

 سازه

 منابع آب تیریمد

 ییایدر یسواحل،بنادر و سازه ها

 هیدرومکانیک -معماری کشتی  ایدر یمهندس

 یسازه کشت -معماری کشتی 

 
 
 
 

سیستم های مهندسی  دانشکده 

 و علوم داده هوشمند

 ستمیمخابرات س برق یمهندس

 کنترل

 

 یاضیر

 یعدد زیآنال-یکاربرد یاضیر

 علوم داده-یکاربرد یاضیر

 جبر-و کاربردها اتیاضیر

 آنالیز-و کاربردها اتیاضیر

 یاضیر-آمار آمار

 یآمار اقتصاد

 یهوش مصنوع وتریکامپ

 

 

 

 علوم انسانیادبیات و دانشکده 

 یداریپا اتیادب یفارس اتیزبان و ادب

 فارس جیمطالعات خل خیتار

 یعرب اتیزبان و ادب عرب اتیادبزبان و 

 یسیانگل اتیزبان و ادب یسیانگل اتیزبان و ادب

 یسیآموزش زبان انگل

 یتیترب یروان شناس

 یعموم

 مشاوره خانواده مشاوره

 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی فیزیولوژی ورزش

 

 

 و اقتصاد دانشکده کسب و کار

 اتیدر عمل قیتحق یصنعت تیریمد

 

 یبازرگان تیریمد

 یابیبازار

 کیاستراتژ

 ینیکارآفر

 یانرژ اقتصاد

 ینظر

 

 

 

 یمیش یمهندس

 فرآیندجداسازی

 ترموسینتیک و کاتالیست



  

 ندیفرا یطراح و پتروشیمی گاز مهندسیدانشکده 

 مریپل

 مخازن هیدروکربوری نفت یمهندس

 

 
 و منابع طبیعی دانشکده کشاورزی

 
 یباغبانعلوم 

 وهیدرختان م

 ها یبزس

 ینتیز اهانیگ

 یاهیگ یو به نژاد کیژنت اصالح نباتات

 

 

 

 

 

 

 دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

 

 

 یمیش

 کیزیف یمیش

 یمعدن

 یآل

 هیتجز

 ایدر

 

 کیزیف

 ماده چگال

 زریو ل کیاپت

 یهسته ا

 کیزینانو ف

 یشناسزلزله  کیزیژئو ف

 انیو پرورش آبز ریتکث التیش

 ایدر یفناور ستیز ایدر یفناور ستیز

 ایدر ستیز طیمح ایدر ستیز طیمح

 یو مولکول یسلول یشناس ستیز



 


