
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

سهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره     ستناد به آئین نامه ارائه ت شگاه یزد در نظر دارد با ا لی باالتر صی های تحدان

 هاي  ابالغيه  و   وزا ت علوم، تحقيقات و فناو ي   05/05/1393مو خ  77948/21نامه شممرا        آئين

  15/09/97مو خ 227541/2و 16/12/1396مو خ  299574/2و  24/05/1394مو خ  96474/21شرا    
به پذیرش دانشاا ) دبدون آوم)ند در مع ک راراااناساای اراااد او بین   اقدام 89-99تحصاایلیبرای نیمساااا اوا ساااا 

 نماید. هاسایر دانشگاهمع ک راراناسی پی)سته دانش )یان ممتاو 
 

 

 شرایط عمومی :  –الف 
 اعتعاد به دین مبین اسالم یا یکی او ادیان اناخته اده در قان)ن اساسی جمه)ری اسالمی ایران. -1

 قان)ن اساسی و نظام جمه)ری اسالمی ایران.متعهد به  -2

 ندااتن ممن)عیت تحصیل به تشخیص مراجک ذیصالح. -3
 

 

 : اختصاصیشرایط   – ب
ش )یان       سی   م ممتاودان انا ساا اوا  39 دوم ساا نیمدورودی  ع ک رار ارای  د49 و دوم و نیم ستند، می  ط ویرره حائز یکی او  ه

 نامه درخ)است خ)د را به دانشگاه یزد ارائه نمایند.استفاده او مزایای این آئین برایت)انند 

اته    -مرحله نهایی المپیادهای علمی پانزدهمهای اوا تا رتبهبرگزیدگان د 1-ب ش )یی برای ورود به همان ر اته دان های مرتبط، یا ر

 .علمی دانش )یی رش)ر نامه او دبیرخانه المپیادبا ارائه معرفی

سی پی)سته ره       د2-ب انا ش )یان ممتاو دوره رار سه چها م  تحصيلي )  شش نيرسال  پس از گذ اندن دان با گذ اندن حداقل 

ورودی خ)د بااند و حدارثر در  راته و هم در بین دانش )یان هم  د  د صد برتر پانزبه لحاظ میانگین رل جزو  (واحدهاي د سي 

 .د31/06/98تا تا يخ  01/07/97تحصيالت كا شناسي از اترام د آم)خته ا)ندهشت نیمساا دانش مدت

ش )یان مندرج در بند   :1تبصر   ا)ند    6ره در مدت  بدان سه با  نیمساا دانش آم)خته  میانگین رل و به لحاظ میانگین رل در معای

ساا     شت نیم اته و    ه ش )یان هم ر اند    پانزخ)د جزو  هم ورودیغیر دان صد برتر با ص)رت  ده در ظرفیت پذیرش بدون ماواد بر به 

 .(31/06/89)اترام تحصيالت كا شناسي تا تا يخ  پذیرفته خ)اهنداد راراناسی اراددر دوره  ،آوم)ن

 پذیر است.آم)ختگی و صرفاً برای یک بار امکانپذیرش برای ساا تحصیلی بالفاصله پس او دانش: 2تبصره

 
 

 بسمه تعالي

 

 اطالعیــه
 

در مقطع  پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه یزد

  های کشورارشد از متقاضیان سایر دانشگاهکارشناسي

 (89-99)نیمسال اول سال تحصیلي 

 

 معاون آموزشي و تحصیالت تکمیلي

 مرکز استعدادهای درخشان

https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/eblaghiye.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/eblaghiye.pdf


 

 : مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام -ج
 دjpgن)ع فایل : د1فرم اماره  اده تکمیلتص)یر  -1

 دjpgدن)ع فایل : گ)اهی ممتاویتص)یر تکمیل اده فرم  -2

 دjpgن)ع فایل : د تص)یر صفحه اوا اناسنامه و رارت ملی -3

 دjpgن)ع فایل : د اشمریز نمرات اخذ اده تا پایان ترم تص)یر  -4

 دjpgدن)ع فایل :  نام ضروری است.نامه در هنگام ثبت ارائه اصل معرفی –1-بنامه برای متعاضیان بند معرفی تص)یر -5

 دjpgن)ع فایل :  دمدارك و مستندات مرب)ط به فعالیتهای پژوهشید همراه با تص)یردروومه علمی  سایر مداركتص)یر  -6

 .به ارح ویر نامحق ثبت واریز -7

اته گرایش می  2حدارثر م او به انتخاب ها ساير دانشگا    متقاضيان پذيرش بدون آزمون رلیه  اند ره  ر ست مبالغ ذیل را  با الوم ا

 .  واریز نماینداو طریق سامانه پرداخت الکترونیکی 

  هزا   يال( و پنجا  پانصد) 000/550مبلغ  براي انتخاب گرايش اول الف(         

  هزا   يال( سيصد) 000/300مبلغ  براي انتخاب گرايش دوم ب(         

جه  يان   :  1تو قاضمم را          مت گام پردا ا الرترونيري حت ته گرايش، هن خاب دو  شمم يد   انت هاي الف و ب       با ند بالغ ب مجروع م

 ا انتخاب   "بانک تجارت"وا د و سپس جها پردا ا، آيرن   "مبلغ پرداختی" يال(  ا به صو ت دستي د  قسرا    000/085)

ضیان که فقط مبلغ   در غیر این صورت فقط گرایش اول مورد بررسي قرار خواهد گرفت.    نراييد. ریال را پرداخت 550000لذا آن دسته از متقا

انددد و تبددت نددار خود را تکمیددا نموده انددد  زر اسددددت بددا مرادعدده بدده سددددامدداندده پرداخددت الکترونیدد  دانشدددگدداه یزد بدده آدر      نموده

 https://epayment.yazd.ac.ir  خواسدددته شدددده و مشدددمصدددات خود مشدددابه تصدددویر میا نسدددبت به واریز مبلغ دور  و تکمیا موارد

 نار بارگذاری نمایند.ریال( اقدار نمایند و رسید واریزی را اسکن نموده و در هنگار تبت300000)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://epayment.yazd.ac.ir/


 

 :ناماطالعات ثبت -د
 از طريق سامانه گلستان اسا. 11/12/97براي متقاضيان غيرحضو ي )الرترونيري( آ رين مهلا ثبا نام  .1

با     .2 به آد              ، ميغيرحضممو ي )الرترونيري( نام متقاضمميان براي ث نه آموزشممي دانشممگا   ما به سمما با مراجعه  ند  توان

http://golestan.yazd.ac.ir (Explorer Internet  با مطالعه  اهنراي به باال 7نسخه ).مربوطه، ثبا نام  ود  ا به انجام برسانند 

  1398سممال  ما   ا ديبهشمما  http://www.yazd.ac.irزمان تقريبي اعالم نتايج از طريق وبگا  دانشممگا  به آد        .3

  واهدبود.
 

 :توضیحات مهم -هـ 
نیمه حضاا)ری، جامک علمی   پیام ن)ر،تی، غیرانتفاعی، آواد، غیردولهای آم)ختگان دانشااگاهپذیرش بدون آوم)ن او دانشاا )یان و دانش .1

شگاهی و دوره پردیسراربردی، م اوی،  سته    مدرك تحصیلی  دارندگان همچنین  و المللبین هایهای دان سی ناپی) انا مین ص)رت  رار

 گیرد.

ش )یان ممتاو  .2 سی      پذیرش بدون آوم)ن دان انا سی در مع ک رار انا ض)ابط ووارت عل)م،  ،اراد رار و معررات  تحعیعات و فناوری م ابق 

شگاه  س)ابق داوطلبین  ارویابی و امتیاودهی به فعالیت پس او ،دان صاحبه،     ان ام میها و  شکیل پرونده و دع)ت به م ست ت پذیرد. بدیهی ا

 .هیچگ)نه حعی برای داوطلب ای اد نخ)اهد ررد

ادگان همراه با مدارك     .3 سامی پذیرفته  ارای   ا ستندات مرب)طه برای ت بیق  ادگان نهائی، پذیرف ط و اعالمو م سن ش     ته  ساومان  به 

 اعالم خ)اهداد. م)وش رش)رآ

ثبت نام ق عی پس او پذیرش علمی و تائید ساومان سن ش، من)ط به تائید دبیرخانه هیات مررزی گزینش دانش ) مستعر در ساومان         .4

 افت این تائیدیه معذور است.سن ش آم)وش رش)ر است، بنابراین دانشگاه یزد او صدور هرگ)نه گ)اهی ااتغاا به تحصیل تا دری

اته   .5 ش )یان ممتاو در ر ا)رای عالی برنامه     یهایدان صل دروس آنها طبق  سرف سته برای     ریزی ووارت در دورهره  سی پی) انا   9های رار

حداقل تعداد سه چها م  ضمنا این دانش )یان باید   . مند ا)ند ت)انند او تسهیالت مرب)ط بهره است می  تص)یب اده   نیمساا تدوین و 

تا تا يخ   01/07/97)اترام تحصمميالت كا شممناسممي از گذرانده بااااند نيرسممال تحصمميلي 7واحدهاي د سممي  ا د  مدت 

31/06/98).   

شم)ا    وا .6 صیل افراد م صیلی    ئینآ اینل)یت ادامه تح اته تح ست نامه در همان ر ضیان می م همچنین .ا های  ت)انند در یکی او گرایشتعا

 ب)دد. دتشخیص این تناسب با گروه مرب)ط خ)اهد. درخ)است دهند متناسب
 

 )یانی  دانش. لذا استهای تحصیلی باالتر بص)رت رایگان و بدون دریافت اهریه نامه، در دورهپذیرش دانش )یان ممتاو مشم)ا این آیین .7

ا)ند     شگاه پذیرفته  سهیالت در این دان صیل نمایند     ،ره او طریق این ت اروع به تح ص)رتی ره اقدام به ثبت نام نم)ده و ص)رت  د ،در  ر 

 .ب)د نام اده خ)اهندهای ثبتانصراف ملزم به پرداخت هزینه آم)وش رایگان در نیمساا

شد    به هيچ عنوان، وا يزيوجه ت)جه دااااته بااااید ره  .8 سترد نخواهد  ااا)د با دقت الوم، مفاد  لذا، به داوطلبان ت)صاایه می ؛م

 نام در فراخ)ان اقدام نمایند. را م العه و فعط در ص)رت دارا ب)دن ارایط مرب)ط، نسبت به ثبت اطالعیه

اته و تغییرگرایش  ، میهمانانتعاا .9 ش )یانی ره او طریق آئین نامه   برای، تغییرر ستعدادهای بدون آوم)ن پذیرش دان شان پذ  ا یرش  درخ

 است. ممن)ع ،انداده

ش ) پذیرش  .10 ص)رت می       دان س)ابق داوطلبین  سی مدارك و  ساس برر صالحدید،     گیرد وبر ا ص)رت  ارائ در  صاحبه  ط برای مافراد حائز 

در هنگام   های پژوهشاایبه فعالیتمدارك و مسااتندات مرب)ط  همراه روومه علمی بهد گردندمعرفی می های مرب)طهعلمی به دانشااکده

 ا)دد. بارگزاری نام در سامانه آم)وایثبت

د در وقت ادارید 035-31233618 اماره با دانشگاه یزد   مررز استعدادهای درخشان  ت)انند با برای رسب اطالعات بیشتر می   داوطلبان .11

بااه آدرس اینترنتی       و یااا   talented-std@offices.yazd.ac.irبااا ارساااااا ایمیاال بااه آدرس     حاااصاااال و یااا تماااس  

http://talent.yazd.ac.ir    .مراجعه نمایند 

 

 

 

 

http://golestan.yazd.ac.ir/


 

 

 
 

 دانشگاه یزد 97-98تحصیلی های تحصیلی راراناسی اراد سااراته
 دبرای پذیرش دانش )ی بدون آوم)ن و با استفاده او سهمیه استعدادهای درخشاند

 

 راته تحصیلی ردیف راته تحصیلی ردیف

 سن ی علم 32 حسابداری  1

اقتصادی اقتصاد نظریعل)م  2  ویستریزی محیط محیط ویست برنامه 33 

اقتصادی اقتصاد اهریعل)م  3  اناسی تاریخاناسی ایرانایران 34 

اقتصادی اقتصاد محیط ویستعل)م  4  اسالمیتاریخ تاریخ ایران  35 

 آب و ه)ااناسی آب و ه)ااناسی محی ی 36 مدیریت باورگانی باواریابی 5

 اهری آمایش اهریریزیبرنامهجغرافیا و  37 مدیریت باورگانی ت ارت الکترونیکی 6

 ژئ)م)رف)ل)ژی ژئ)م)رف)ل)ژی و آمایش محیط 38 مدیریت صنعتی تحعیق در عملیات 7

 الملل روابط بین 39 مدیریت صنعتی ت)لید و عملیات 8

 سیاسی عل)م 40 مدیریت رسب و رار رفتار ساومانی و منابک انسانی 9

تامینمدیریت رسب و رار عملیات و ون یره  10  ای من عهم العات  41 

 ایمی آلی -ایمی  42 مدیریت مالی  11

 ایمی معدنی -ایمی  43 تفسیر و عل)م قرآن  12

اناسی رالمایعه 13  ایمی ت زیه -ایمی  44 

اناسیاناسی جامعهایعه 14  ایمی فیزیک -ایمی  45 

 آمار ریاضی -آمار  46 عل)م قرآن  15

 آمار اجتماعی و اقتصادی -آمار  47 فعه و مبانی حع)ق اسالمی  16

 ریاضی راربردی ریاضی مالی 48 نهج البالغه اجتماعی سیاسی و حع)ق عم)می 17

ریزی درسی برنامه 18  ریاضی راربردی آنالیز عددی 49 

 ساویریاضی راربردی بهینه 50 تحعیعات آم)وای  19

بدنیرفتار حررتی آم)وش تربیت  20  دینامیکیهای و سیستمدیفرانسیل  ریاضی راربردی معادالت 51 

اناسی تربیتی روان 21  ریاضی محض جبر 52 

اناسی عم)می روان 22  ریاضی محض آنالیز 53 

 ریاضی محض هندسه دت)پ)ل)ژید 54 وبان و ادبیات فارسی ادبیات پایداری 23

 محاسبات علمی عل)م رامپی)تر 55 وبان و ادبیات فارسی  24

 فیزیک فیزیک ماده چگاا 56 وبان و ادبیات عربی  25

 ایفیزیک فیزیک هسته 57  انگلیسی وبان و ادبیات 26

 هافیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان 58 آم)وش وبان انگلیسی  27

 فیزیک فیزیک پالسما 59 پژوهش عل)م اجتماعی  28

اناسی جامعه 29  لیزر فیزیک اپتیک و 60 

اناسی جمعیت 30  ه)ااناسی  61 

 اناسی مهندسیعل)م ومین ومین 62 مددراری اجتماعی  31

 



 

 

 

 

 دانشگاه یزد 97-98تحصیلی  های تحصیلی راراناسی اراد سااراته
 دبرای پذیرش دانش )ی بدون آوم)ن و با استفاده او سهمیه استعدادهای درخشاند

 

 تحصیلیراته  ردیف راته تحصیلی ردیف

 مهندسی صنایک مدیریت مهندسی 86 ژنتیک  63

 مهندسی رامپی)تر ه)ش مصن)عی و رباتیکز 87 مهندسی نفت ارتشاف 64

 های رامپی)تریمهندسی رامپی)تر ابکه 88 مهندسی معدن فرآوری م)اد معدنی 65

 افزارمهندسی رامپی)تر نرم 89 مهندسی معدن مکانیک سنگ 66

 مهندسی نساجی فناوری 90 ارتشاف معدنمهندسی معدن  67

 مهندسی نساجی الیاف 91 مهندسی معدن استخراج معدن 68

 مهندسی نساجی ایمی نساجی و رنگ 92 مهندسی م)اد اناسایی و انتخاب م)اد مهندسی 69

 بی)تکن)ل)ژی رشاوروی  93 های قدرتمهندسی برق سیستم 70

71 
 های الکتریکیمااینمهندسی برق الکترونیک قدرت و 

94 

فناوری خاك ایمی، مدیریت حاصلخیزی و ویست

 حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه

 مدیریت منابک خاك فیزیک و حفاظت خاك 95 مهندسی برق مخابرات سیستم 72

73 
 مهندسی برق رنترا

96 

ویست مدیریت و حفاظت تن)ع عل)م و مهندسی محیط

 ویستی

 ویست ارویابی و آمایش سرومینعل)م و مهندسی محیط 97 میدان و م)جمهندسی برق مخابرات  74

 های محیط ویستویست آل)دگیعل)م و مهندسی محیط 98 مهندسی عمران ساوه 75

 عل)م و مهندسی جنگل مدیریت جنگل 99 مهندسی عمران راه و ترابری 76

 مدیریت و رنترا بیابان  100 مهندسی عمران ژئ)تکنیک 77

 های آبخیزعل)م و مهندسی آبخیزداری مدیریت ح)وه 101 های هیدرولیکیمهندسی عمران آب و ساوه 78

 عل)م و مهندسی آبخیزداری حفاظت آب و خاك 102 مهندسی مکانیک ساخت ت)لید 79

 عل)م و مهندسی مرتک گیاهان دارویی و صنعتی 103 مهندسی مکانیک طراحی راربردی 80

 ریزی اهری برنامه 104 تبدیل انرژیمهندسی مکانیک  81

 طراحی اهری  105 مهندسی پلیمر فراورش 82

 مهندسی معماری  106 مهندسی ایمی فرآیندهای جداساوی 83

 نعاای  107 هاساوی سیستممهندسی صنایک بهینه 84

 های رالنمهندسی صنایک سیستم 85
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 یک()فرم شماره 

 های كشوردانشجویان سایر دانشگاه فرم درخواست پذیرش بدون آزمون

 در دانشگاه یزد 98-99ارشد سال تحصیلیدر مقطع كارشناسی

 

 ]ا)دت)سط متعاضی تکمیل [اطالعات فردي -1

 شرا   شناسنامه:                                نام پد :                                       نام و نام  انوادگي:                                      

 محل صدو شناسنامه: زن                 مرد         جنسيا :                   شرا   سريال شناسنامه:                                

 كد ملي:                                           محل تولد :                                     13........./......./.......      تا يخ تولد:

 شرا   تلفن هررا  :                                                           شرا   تلف ثابا )با كد شهرستان(:

 آد   دقيق محل سرونا :

 

 ]ا)دتکمیل  راراناس آم)وش دانشکدهت)سط [تحصيلياطالعات  -2

  شته / گرايش مقطع كا شناسي:     دانشرد  :                                                                                        دانشگا  محل تحصيل:

                                          شبانه  وزانه       دو   :          )براي شش ترمه ها(       95مهر             94بهرن            94مهر             93بهرن و ودي :    

 :ششمتا پايان نيرسال  كل متقاضي:                                          معدل ششمواحد گذ اند  تا پايان نيرسال كل تعداد 

 : تبه متقاضي د  بين دانشجويان هم  شته و هم و ودي د  پايان نيرسال ششم:                                   تعداد دانشجويان هم  شته و هم و ودي 

 : مهر و امضاء معاون آموزشي / مديركل آموزش دانشگا                                                    

 

 ]ا)دتکمیل  متعاضیت)سط [هاي د  واستي/ گرايش  شته  -3

 ا شد: شته / گرايش مو د تقاضا مرتبط با  شته تحصيلي كا شناسي جها ادامه تحصيل د  مقطع كا شناسي

                                             :اولويا دوم                                                            اولويا اول:                    

 

صحا مطالب فوق و مدا ك ا ائه شد   ا تعهد نرود  و مسئوليا كامل هرگونه اشتبا  يا ................................................... اينجانب 

و وزا ت علوم، تحقيقات  05/05/1393مو خ  77948/21آئين نامه شرا   »شوم براسا متعهد مي و گيرم طا  ا بر عهد  مي

 « 15/09/1397مو خ  227541/2و  16/12/1396مو خ  299574/2و  04/07/1395مو خ  140036/2شرا    هايابالغيهو   فناو ي

د كه شوو چنانچه د  هر مرحله از ثبا نام، پذيرش و تحصيل مشخص  باشما شد  ا دا ا حداقل شرايط و ود به دو   كا شناسي

 تحصيل من جلوگيري بعرل آو د  و طبق مقر ات با اينجانب  فتا  نرايد.تواند از ادامه ام دانشگا  ميواجد شرايط فوق نبود 

 متقاضي: امضاء

 تا يخ:

 

محل 

الصاق 

 عكس

 

 

 

https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/msc-93-94-new.pdf
https://www.yazd.ac.ir/images/deputies/education/talented/rules/eblaghiye.pdf


 
 

 فرم گواهی ممتازی                                
 

 

 مركز استعدادهاي د  شان دانشگا  يزد به :

 ...........ادا   كل آموزش دانشگا  ...................... از :

 شود :بدينوسيله گواهي مي

.............   انم / آقاي ........................................... فرزند .......................... به شرا   شناسنامه .................. 

دوم سال تحصيلي ............ د  دو     ................................. دانشجوي و ودي نيرسال اول /   ....و كد ملي ......

  ............................... وزانه / شبانه مقطع كا شناسي پيوسته د   شته / گرايش ...........................................   

شگا  مي  شد. نامبرد  با گذ اندن .............. اين دان سي  با سه چها م كل واحدها  واحد د  ي )كه حداقل 

 ششمو ودي  ود تا پايان ترم  شته و همد  بين .......... نفر از دانشجويان هم د سي  شته نامبرد  اسا(

برتر دانشممجويان هم  د  د صممدپانز.........  ا احراز نرود   و جزو ................  تبه .....با كسممب ميانگين .....

شگا  مي   شته و هم و ودي اين دان شد و تا تا يخ    سا /  واهد     فا غ 139....../...../....با شد  ا صيل  التح

 شد.

هي جها ا ائه به دانشممگا  يزد صمماد  گرديد  و فاقد هرگونه اعتبا  و ا زش ديگري از جرله       اين گوا

 .اساترجره 
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 شماره :
 

 تاریخ :

 


