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 باسمه تعالي

 

 ممتاز كارشناسي ارشد در دوره دكترا) دانش آموختگان( ش بدون آزمون دانشجويانپذير  
 )93-94سال تحصيلي ( 

در  "ضـوابط  وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     "بر مبنـاي در جهت تسهيل جذب برگزيدگان علمي و اين دستورالعمل 
شـماره   بـه  نامـه  آئـين ) 1 :؛ شامل»هاي تحصيلي باالترارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره«خصوص 

و تهيه ؛ 22/2/1392مورخ  »  22444/21« به شماره نامه اجرايي شيوه) 2؛ و  2/3/1391   مورخ»  و/ 22354«
حوزه معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه فردوسي  به تأييد شوراي مشورتي 14/12/92و در تاريخ شده تدوين 

 .مشهد رسيده است
را به دقت قرائت نمايند؛ و صرفاً پس از حصول  اين دستورالعملو  موارد فوقبايستي محترم متقاضيان 

 .را تكميل و تحويل نمايند درخواستاطمينان از انطباق ضوابط و شرايط بر وضعيت خويش، فرم 

 

 شرايط استفاده از آئين نامهحراز نحوه ا

 :)همه موارد( شرايط الزم) الف
شامل سال تحصيلي ( سال گذشته 3در بازه زماني بايستي آموختگي از مقطع كارشناسي ارشد دانشتاريخ ) 1

 .قرار داشته باشد) جاري
» آموختگان هم رشتهدانش «يي باال %25 ميان بايستي در) در سال دانش آموختگي كارشناسي ارشد(متقاضي ) 2

 .قرار گرفته باشد
 :)زير حالت 5حداقل يكي از داشتن (شرط كافي ) ب

 گردد؛ در آزمون سراسري كارشناسي ارشد كه توسط سازمان سنجش كشور برگزار مي 3تا  1كسب رتبه  1
 )تائيد گروه ذيربط در دانشگاه فردوسي مشهد به(رشته مرتبط يك در 

 ژوهشي معتبر  مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد در مجالت علمي پانتشار دو مقاله  2

 بااليي دانش آموختگان هم رشته در سال دانش آموختگي در مقطع كارشناسي% 5قرار گرفتن در  3
 پژوهشي معتبر -انتشار يك مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد در مجالت عملي

 بااليي دانش آموختگان هم رشته در سال دانش آموختگي در مقطع كارشناسي ارشد %10قرار گرفتن در  4
 پژوهشي معتبر -انتشار حداقل يك مقاله مبتني بر پايان نامه كارشناسي ارشد در مجالت علمي

 بااليي دانش آموختگان هم رشته در سال دانش آموختگي در مقطع كارشناسي %5قرار گرفتن در  5
 بااليي دانش آموختگان هم رشته در سال دانش آموختگي در مقطع كارشناسي ارشد %10قرار گرفتن در 
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 ثبت نام و ارسال مدارك

 

 مهلت ثبت نام
ارديبهشت جاري بايستي مدارك از طريق سايت دانشگاه  26تا پايان روز جمعه (  26/2/93

ها از آدرس  نامه در صورت لزوم براي ارسال معرفي .)فردوسي مشهد بارگذاري شده باشد
 .پستي زير استفاده گردد

 9177948974: كدپستي -مركز تحصيالت تكميلي -دانشگاه فردوسي مشهد -مشهد نشاني پستي

 مدارك مورد نياز

 »درخواست پذيرش بدون آزمون«فرم تكميل شده -

 )دانشجويان فعلي بعد از اتمام دورهبراي (كارشناسي ارشد گواهينامه دانش آموختگي -

 ريز كامل نمرات مقاطع دانشگاهي قبلي-

 )صادره از دبيرخانه دانشگاه محل تحصيل( رتبه دانش آموختگي معتبر گواهي-

، گزارشات پژوهشي ،مقاالت علمي پايان نامه،(پژوهشي  -هاي علمي دستاوردصفحه اول -
 )مراجعه حضوري الزامي استارائه نسخ كامل در : تذكر. (منتشر شده ...)

 ...)از اساتيد قبلي، (توصيه نامه علمي نامه يا  معرفي-

 )خوانا(نام  فيش واريزي حق ثبت-
 )0511: پيش شماره مشهد(  8802479و     8802460 شماره تماس

 : توضيحات مهم
و  دانشگاه فردوسي مشهدريال به حساب  500000نام  كليه متقاضيان بدون آزمون موظف به پرداخت حق ثبت-1

) 04250كد شعبه ( شعبه دانشگاه فردوسي مشهد ،بانك تجارت 99957حساب «. باشند ارسال فيش مربوطه مي
 .»معاونت آموزشي دانشگاهبنام 

به مدارك ناقص و يا دريافت شده . پذيرش نهايي بر اساس بررسي مدارك و سوابق داوطلبين صورت مي گيرد-2
 .ترتيب اثر داده نخواهد شد 26/2/93بعد از تاريخ 

به همراه داشتن و ارائه اصل مدارك فوق، كارت ملي، و ساير موارد مثبته كه متقاضي مايل است در فرآيند -3
 .استپذيرش لحاظ گردد ضروري 

 .بديهي است تشكيل پرونده، دعوت و شركت در مصاحبه هيچگونه حقي براي داوطلب ايجاد نخواهد نمود-4
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