
 بسمه تعالی

 اطالعیه

 آموزش موسسه ارشد کارشناسی مقطع به ورود جهت پیوسته کارشناسی ممتاز دانشجویان( درخشان استعدادهای) آزمون بدون پذیرش فراخوان

 ویژه تسهیالت ارائه با 79-79 تحصیلی سال اول نیمسال در طلوع مهر عالی

 شماره به ارشد کارشناسی دوره در درخشان استعدادهای آزمون بدون پذیرش نامه آیین " استنادبه  دارد نظر در طلوع مهر عالی آموزش موسسه

 79-79 تحصیلی سال اول نیمسال برای فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت 17/50/77 مورخ 77797/12 شماره ابالغیه و 50/50/79 مورخ 99779/12

 :مایدن ارشد کارشناسی مقطع در (آزمون بدون) دانشجو پذیرش به اقدام زیر های رشته در

 .گردد می اعطا ثابت شهریه تخفیف درصد 20 کارشناسی مقطع معدل اساس بر درخشان استعداد طریق از شده پذیرفته دانشجویان به

 رشته های تحصیلی              

 مهندسی آینده پژوهی 2

 مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک 1

 رفتار سازمانیمدیریت دولتی گرایش  9

 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی 7

 حقوق ثبت اسناد و امالک 0

 حقوق خصوصی 7

 حقوق عمومی 9

 حسابداری 9

 روانشناسی عمومی 7



 ارشد کارشناسی مقطع در پذیرش شرایط(  الف

 تحصیل ادامه جهت عمومی صالحیت بودن دارا: عمومی شرایط -2

 ذیل شرایط از یکی بودن دارا: اختصاصی شرایط -1

 کل میانگین لحاظ به درسی واحد چهارم سه حداقل گذراندن با تحصیلی نیمسال 7 گذراندن از پس که پیوسته کارشناسی دوره ممتاز دانشجویان -2-1

 .شوند آموخته دانش نیمسال 9 در حداکثر و باشند خود ورودی هم و رشته هم دانشجویان برتر درصد 20 جزء

 میانگین اب مقایسه در کل میانگین لحاظ به و شوند التحصیل فارغ تحصیلی نیمسال شش طول در که پیوسته کارشناسی دوره ممتاز دانشجویان -1-1

 و 95/22/77 تا التحصیلی فارغ شرط به 79 بهمن ورودی. )باشند برتر درصد 20 جزء خود ورودی هم غیر و رشته هم دانشجویان نیمسال هشت کل

 .(92/57/79 تا التحصیلی فارغ شرط به 2977 مهر ورودی

 :مهم نکات( ب

 .شد خواهد لغو آنان پذیرش اینصورت غیر در شوند التحصیل فارغ 92/57/79 تاریخ تا حداکثر بایست می دانشجویان -2

 .است امکانپذیر یکبار برای صرفاً و آموختگی دانش از پس بالفاصله تحصیلی سال برای پذیرش-1

 .نیست پذیر امکان شده پذیرفته افراد تحصیل محل یا رشته تغییر -9

 .نمایند استفاده تحصیل ادامه برای نامه آیین این تسهیالت از توانند نمی ایرانی غیر اتباع-7

 .نماید اقدام دانشگاه یک از نهایی پذیرش اخذ به نسبت تواند می صرفاً متقاضی دانشجوی -0



 واهدخ (عمومی صالحیت)دانشجو گزینش هیات و کشور آموزش سنجش سازمان تایید به منوط موسسه اولیه موافقت از پس داوطلبان نهایی پذیرش-7

 .باشد نمی دانشگاه در قطعی پذیرش منزله به درخواست پذیرش و بود

 واهدخ برخورد مقررات مطابق و نداشته مسئولیتی هیچ دانشگاه ،صحت عدم صورت در و بوده متقاضی عهده به ارسالی اطالعات صحت مسئولیت:  توجه

 .نمود

 :نام ثبت نحوه( پ

 سایر همراه به و کرده تکمیل را 79 - 79 تحصیلی سال آزمون بدون پذیرش نامه معرفی فرم باید 17/50/79 تاریخ تا حداکثر شرایط واجد دانشجویان

 ایمیل کنند. tolouemehr.masters@yahoo.com یا اسکن مدارک را به نشانی  نمایند مراجعه زیر نشانی به نام ثبت جهت نیاز مورد مدارک

 موسسه آموزش عالی طلوع مهر-شمالی شهروند بلوار - دانشگاه بلوار -پردیسان  – قم: آدرس

 9977229971: پستی کد

 259 داخلی 51091925559 :تماس شماره

 :نیاز مورد مدارک( ت

 کارشناسی تحصیل محل از نامه معرفی شده تکمیل فرم -2

 عکس قطعه یک-1

 (رو و پشت) ملی کارت تصویر-9

 شناسنامه صفحات همه تصویر -7

mailto:tolouemehr.masters@yahoo.com
mailto:tolouemehr.masters@yahoo.com


 کارشناسی دوره نمرات ریز-0

 (التحصیالن فارغ ویژه) کاشناسی تحصیلی مدرک تصویر -7

 مالی ویژه تسهیالت( ث

 .گردد می اعطا ثابت شهریه تخفیف درصد 20 کارشناسی مقطع معدل اساس بر درخشان استعداد طریق از شده پذیرفته دانشجویان به

 .را کلیک نمایید اینجا 79-79جهت دریافت فرم معرفی نامه پذیرش بدون آزمون به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 


