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 معاوويه محتزم آموسشي و تحصيالت تكميلي داوشگاه هاي:

 

 

 ٣٩بدون آسمون داوشگاه اراك ورودي مهز  پذيزشموضوع : 

 ،

http://est.araku.ac.ir /
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 با تشكز

 محمد سليمان وژاد

 معاون آموسشي و تحصيالت تكميلي

 اس طزف



 

تشریح جزئیات و شرایط ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقاطع 

  79مهرماه ورودی کارشناسی ارشد و دکتری 

 کارشناسي مقاطع در آزمون، بدونهای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت آیین نامه براساس اراک دانشگاه

 ،79ورودی مهرماه ، برای سال تحصیلي و خارج دانشگاه اراک التحصیلان داخلان و فارغ و دکتری از میان دانشجوی ارشد

 پذیرد.طبق جزئیات ذکر شده در این فراخوان، دانشجو مي

 شرایط لازم برای مقطع کارشناسی ارشد

  6گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای دورۀ کارشناسي تا پایان ترم 

 ن دانشگاه اراک و مختص دانشجویاورودی خود -دانشجویان برتر رشته % 02قرار داشتن در بین  ،به لحاظ معدل آموزشي

 های سراسری غیر از دانشگاه اراکسایر دانشگاه برتر برای % 02

  ترم 8اتمام دورۀ کارشناسي حداکثر در 

 .دورۀ کارشناسي پیوسته باشد 

 پذیرش در اولین سال تحصیلي پس از فارغ التحصیلي و تنها برای یکبار 

  فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های سراسری مي توانند در این فراخوان شرکت نمایند.تنها 

 دانشگاه اراك 79گرايش هاي كارشناسي ارشد در پذيرش بدون آزمون مهر -رشته

 دانشكده گرايش رشته رديف

 علوم انساني  آموزش زبان انگلیسي 0

 علوم انساني  يدرس یزیربرنامه 0

 علوم انساني  يآموزش یتکنولوژ 3

 علوم انساني اسلاميایران  خیتار تاریخ 4

 علوم انساني  عربي اتیزبان و ادب 5

 علوم انساني  زبان و ادبیات فارسي 6

 علوم انساني  علوم قرآن و حدیث 9



 

 علوم پایه  يمیوشیب 8

 علوم پایه یعدد زیآنال یکاربرد ياضیر 7

 علوم پایه يمال ياضیر یکاربرد ياضیر 02

 علوم پایه سازیبهینه یکاربرد ياضیر 00

 علوم پایه جبر محض ياضیر 00

 علوم پایه زیآنال محض ياضیر 03

 علوم پایه هندسه )توپولوژی( محض ياضیر 04

 علوم پایه ينیسلولي و تکو شناسي جانوریزیست 05

 علوم پایه کیستماتیبیوس شناسي جانوریزیست 06

 علوم پایه یولوژیزیف جانوری شناسيزیست 09

 علوم پایه یولوژیزیف شناسي گیاهيزیست 08

 علوم پایه شناسيو بوم کیستماتیس شناسي گیاهيزیست 07

 علوم پایه  کیژنت 02

 علوم پایه کیژئو الکتر ژئوفیزیک 00

 علوم پایه هیتجز يمیش يمیش 00

 علوم پایه یکاربرد يمیش يمیش 03

 علوم پایه يآل يمیش يمیش 04

 علوم پایه يمعدن يمیش يمیش 05

 علوم پایه کیزیف يمیش يمیش 06

 علوم پایه پلاسما کیزیف 09

 علوم پایه زریو ل کیاپت کیزیف 08

 علوم پایه هادانیم هیو نظر یادیذرات بن کیزیف 07

 علوم پایه یافیزیک هسته کیزیف 32

 علوم پایه ماده چگال کیزیف کیزیف 30

 علوم پایه  کیزینانو ف 30

 علوم پایه  يمینانوش 33

 يعلوم ورزش يحرکات اصلاحو حرکات  يورزش يشناسبیآس 34



 

 ياصلاح

و حرکات  يورزش يشناسبیآس 35

 ياصلاح

 يعلوم ورزش يامدادگر ورزش

 يعلوم ورزش يرشد حرکت يرفتار حرکت 36

 يعلوم ورزش يو کنترل حرکت یریادگی يرفتار حرکت 39

 يعلوم ورزش  يورزش يروانشناس 38

و  يبدن تیفعال یولوژیزیف يورزش یولوژیزیف 37

 يتندرست

 يعلوم ورزش

 يعلوم ورزش یکاربرد يورزش یولوژیزیف يورزش یولوژیزیف 42

 یهادر سازمان یراهبرد تیریمد يورزش تیریمد 40

 يورزش

 يعلوم ورزش

 فني ومهندسي قدرت یهاسیستم برق يمهندس 40

 یهانیقدرت و ماش کیالکترون برق يمهندس 43

 يکیالکتر

 فني ومهندسي

 فني ومهندسي فراورش مریپل يمهندس 44

 فني ومهندسي افزارنرم کامپیوتر يمهندس 45

 فني ومهندسي  کیمکاترون يمهندس 46

 فني ومهندسي ستیو کاتال کینتیترموس مهندسي شیمي 49

 فني ومهندسي یجداساز یندهایفرآ مهندسي شیمي 48

 فني ومهندسي زلزله مهندسي عمران 47

 فني ومهندسي سازه مهندسي عمران 52

 فني ومهندسي کیژئوتکن مهندسي عمران 50

 فني ومهندسي  کیمهندسي مکاترون 50

 فني ومهندسي یکاربرد يطراح مکانیک مهندسي 53

 فني ومهندسي دیتول ساخت مکانیک مهندسي 54

 فني ومهندسي یانرژ تبدیل مکانیک مهندسي 55

 فني ومهندسي يو انتخاب مواد مهندس یيشناسا مواد مهندسي 56



 

 فني ومهندسي فلزات دادنشکل مواد مهندسي 59

 يعیو منابع طب یکشاورز وریدام و ط یولوژیزیف دامي علوم 58

 يعیو منابع طب یکشاورز وریو اصلاح دام و ط کیژنت دامي علوم 57

 يعیو منابع طب یکشاورز دام هیتغذ دامي علوم 62

 يعیو منابع طب یکشاورز وریط هیتغذ دامي علوم 60

 يعیو منابع طب یکشاورز یيدارو اهانیگ يباغبان يو مهندس علوم 60

 يعیو منابع طب یکشاورز میوه درختان يباغبان يو مهندس علوم 63

 يعیو منابع طب یکشاورز ينتیز اهانیگ يباغبان يو مهندس علوم 64

 يعیو منابع طب یکشاورز هایسبز يباغبان يو مهندس علوم 65

 يعیو منابع طب یکشاورز نیسرزم شیو آما يابیارز ستیزطیمح يو مهندس علوم 66

 يعیو منابع طب یکشاورز ستیز طیمح یهايآلودگ ستیزطیمح يو مهندس علوم 69

 يعیو منابع طب یکشاورز يو زهکش یاریآب و مهندسي آب علوم 68

 

 شرایط لازم برای مقطع دکتری

  پایان نامهنمرۀ در نظر گرفتن در مقطع کارشناسي ارشد بدون  09در مقطع کارشناسي و حداقل  06معدل حداقل 

 .بیش از دو سال از فارغ التحصیلي نگذشته باشد 

  در مصاحبۀ حضوریپژوهشي -آموزشيامتیاز  62کسب حداقل 

  ژوهشي، ثبت اختراع و یا برگزیدۀ جشنواره های مختلف همانند خوارزمي و ...پ-امتیاز از مقالات علمي 9داشتن حداقل 

  5/08نمرۀ پایان نامه حداقل 

  ترم  5حداکثر مدت تحصیل کارشناسي ارشد 

 .تنها فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های سراسری مي توانند در این فراخوان شرکت نمایند 

 

 

 



 

 دانشگاه اراك 79در پذيرش بدون آزمون مهر  دكتريرايش هاي گ-رشته

 دانشكده گرايش رشته رديف

 علوم انساني   آموزش زبان انگلیسي 0

 علوم انساني   زبان و ادبیات عرب 0

 علوم انساني   زبان و ادبیات فارسي 3

 علوم انساني   علوم قرآن و حدیث 4

 علوم پایه جبر ریاضي 5

 علوم پایه آنالیز ریاضي 6

 علوم پایه هندسه )توپولوژی( ریاضي 9

شناسي جانوری ـ زیست 8

 سلولي و تکویني
 علوم پایه  

 علوم پایه شیمي معدني شیمي 7

 علوم پایه شیمي تجزیه شیمي 02

 علوم پایه شیمي آلي شیمي 00

 علوم پایه شیمي فیزیک شیمي 00

03 
 فیزیک

ذرات بنیادی و نظریه 

 هامیدان
 علوم پایه

 علوم پایه فیزیک ماده چگال فیزیک 04

 علوم پایه ایفیزیک هسته فیزیک 05

 مهندسي فني و   مهندسي شیمي 06

 مهندسي فني و فرایندهای جداسازی مهندسي شیمي 09

 مهندسي فني و افزارنرم مهندسي کامپیوتر 08

 

 و دکتری ارشدطع کارشناسی امق مدارک مورد نیاز برای ثبت نام

  و امضا شده به صورت تایپ شده 0تکمیل شدۀ فرم 



 

  این مورد تنها مختص  0و نوع نامه =  2در سامانۀ گلستان در دو حالت نوع نامه =  4430پرینت از گزارش شمارۀ .

ضیان دانشجویان محترم دانشگاه اراک مي باشد. متقاضیان قبولي کارشناسي ارشد فقط برای مقطع کارشناسي و متقا

امضا دانشجو را تحویل نمایید. این گزارش ها را  4430دکتری، در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد گزارش های 

 امضای معاون محترم آموزشي و تحصیلات تکمیلي ذیل گزارش نیاز نمي باشد.نموده و تحویل دهید. 

  های سراسری غیر از دانشگاه اراک(مختص متقاضیان دانشگاه)به صورت تایپ شده  0تکمیل شدۀ فرم 

 ( دانشگاه اراکمختص دانشجویان خارج از فقط ) تحصیلي ریز نمرات 

 یک قطعه عکس 

 کپي کارت ملي 

  و یا  دانشگاه اراک )پایین سمت چپ(اینترنتي پرداخت هزینۀ ثبت نام در درگاه پرداخت آنلاین دانشگاه واقع در سایت

در شاخۀ دفتر استعدادهای درخشان زیر شاخۀ پذیرش بدون آزمون: ( http://oma2.araku.ac.irآدرس مستقیم )

کد رهگیری در فرم شماره . هزار ریال برای متقاضیان دکتری 322هزار ریال برای متقاضیان کارشناسي ارشد و  022مبلغ 

  ثبت نام قید گردد. 0

 پژوهشي و فرهنگيشاخص آموزشي، های مستندات مربوط به فعالیت 

 مهلت ثبت نام

 05  76اسفندماه 

 نحوۀ ثبت نام

  تحویل دفتر دانشجویان استعداد به صورت حضوری و یا پستي مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را در یک کاور قرار داده و

 ، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقۀ اول نمایید.(سردشتمیدان بسیج )درخشان واقع در 

 توانید علاوه بر تارنمای دفتر، به کانال دفتر در فضای مي، هاو نتایج بررسي جهت تسریع و تسهیل در دریافت اخبار مرتبط

 مراجعه نمایید. arakutalents@مجازی به آدرس 

 نکات مهم



 

  باشند، بدون در برتر مي % 02اند و در پایان جزء فارغ التحصیل شدهاز مقطع کارشناسي ترم  6کلیۀ دانشجویاني که در

 ذیرش خواهند شد.پدر مقطع کارشناسي ارشد  دودیت ظرفیت،نظر گرفتن هرگونه مح

 های تحصیلي مرتبط با رشتۀ اصلي، به تشخیص گروه آموزشي و تأیید شورای آموزشي دانشگاه امکان پذیرش در رشته

 پذیر است. 

 در  بدون توجه به آنکه متقاضي در مقطع قبل روزانه و یا نوبت دوم بوده است، پس از پذیرش بدون آزمون در این فراخوان

 هر مقطع به صورت روزانه ثبت نام خواهد شد.

 فارغ التحصیل شوند. 30/6/79بایست حداکثر تا کلیۀ متقاضیان مي 

 باشد و مسترد نخواهد شد.وجه واریزی بابت بررسي پرونده مي 

 بستگي به ظرفیت پذیرش مجموع اعضای هیأت علمي در گرایش مربوطه دارد و  ،های مختلفظرفیت پذیرش در رشته

مجموع اعضای هیأت با آزمون به صورت روزانه )دکتری( ظرفیت پذیرش  ٪02)کارشناسي ارشد( و  ٪02برابر است با 

پذیرش بدون آزمون، فرآیند گردد به موازات پیشنهاد مي .باشدنميقطعي ارائۀ درخواست به معنای پذیرش علمي. بنابراین 

 آزمون نیز نهایت تلاش خود را انجام دهید. فرآیند با در

  بایست به تأیید سازمان سنجش برسد.باشد و اسامي ميبه معنای پذیرش قطعي نمي دانشگاه،پذیرش از طرف 

 خود استفاده نماید.های مختلف، دانشگاه اراک مخیر است از آیین نامۀ داخلي معدل دانشگاه جهت هم تراز نمودن 

 

 در پناه خدای متعال موفق باشید

 

 

 

 



 

 
 

 97و دكتري ورودي مهرماه  كارشناسي ارشد بدون آزمون در مقاطعپذيرش  درخواست: 1فرم شمارة 
  دانشگاه اراك

 تكميل مي گردد) متقاضي(اين قسمت توسط  اراك دانشگاه درخشان استعدادهاي دفتر :به

 رشتةپيوسته/ كارشناسي ارشد  كارشناسي فارغ التحصيل مقطع /دانشجوي ....................................... اينجانب باسالم،
 واحد تعدادبا  ........................... دانشجويي شمارة ............................ دانشگاه........................................  گرايش............................

كارشناسي ................................. و معدل كارشناسي ارشد ................................ و نمرة پايان نامة  معدل............................  گذرانده
..............................  تولد تاريخ........................ ....... شناسنامه شماره .............................. ملي كدسي ارشد ................................ اكارشن
................................  همراه تلفنثابت ............................. و  تلفن...............................  پدر نام ............................ شناسنامه سريال شماره
كد رهگيري در سامانه پرداخت آنالين  ،................................................................................................................................................ نشاني

 ورود داوطلب ،اراك دانشگاه وزارت عتف و درخشان استعدادهاي مصوب نامة آئين طبق بدينوسيله........................................... ، 

: ................................ اولويت 1و گرايش اولويت  ........................................ رشته در / دكتريارشد كارشناسي دورة به آزمون بدون
 پژوهشي، علمي تحصيلي،هاي شاخص فعاليت  در جدول زير اًضمن .باشم مي....................... : ......3: ............................... و اولويت 2

  .گرددمي ارائهبه پيوست   مربوطه مستندات همراه به اينجانب و فرهنگي
  

 شماره چاپ وساير جزئيات نام نشريه/ كنفرانس/ مسابقه عنوان مقاله/ طرح/ فعاليت رديف
  
  

      

  
  امضاء متقاضيتاريخ و 

  (اين قسمت توسط دانشگاه تكميل مي گردد)نتيجه نهائي بررسي دفتر استعدادهاي درخشان 
 هاي انتخابيجزئيات نتيجة اولويت، انشجويان استعداد درخشاندپيرامون جذب  عتفوزارت  مصوبهاي براساس آئين نامه 

و رتبة كل  هاي خودنفر مجموع هم ورودي  ..........................درميان  ...................... احراز رتبه  بادانشجوي فوق الذكر  توسط
  باشد:بدين ترتيب مي ،و امتياز مصاحبة ........................... (مختص دكتري)..................  



 

 
 

  
 3اولويت  2اولويت 1اولويت  

      در اولويت انتخابيقابل جذبتعداد دانشجوي
      متقاضي در اولويت انتخابينهاييرتبة

.......................... و به عنوان ذخيرة شمارة ......بنابراين با پذيرش ايشان به عنوان نفر اصلي در رشته و گرايش .........................
  گردد.............................. موافقت مي................................................................................... در رشته و گرايش .............

  گردد.اعالم مي و تحصيالت تكميلي دانشگاه مراتب جهت استحضار معاون محترم آموزشي
  توضيح (درصورت لزوم):

  
  تاريخ و امضاء مدير گروه دانشجويان استعداد درخشان

  تأييد نهايي (اين قسمت توسط دانشگاه تكميل مي گردد)
  گردد.مي اعالمپذيرش نامبرده  مراتب موافقت با

  تاريخ و امضاء معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه 
  

  



 

  :دانشگاه اراك) غير از(مختص دانشجويان دانشگاه هاي سراسري  2شمارة  فرم

 دولتي هايدانشگاه ساير دانشجويان معرفي جهت رتبهمعدل و  احراز گواهي 

 ................................ دانشگاه آموزشي امور مديريتيالت تكميلي/ صمعاونت آموزشي و تح از

 اراك دانشگاه درخشان استعدادهاي دفتر به

 شماره به 13..../....../....... متولد.............................  فرزند............................................  خانم/ آقاي شودمي گواهي بدينوسيله
ورودي .......................... در ...........................  از صادره................. ........................ ملي كد و.....................................  شناسنامه

......................................  تحصيلي رشته در دانشگاه اين / كارشناسي ارشدپيوسته كارشناسي مقطع
/ ارشد كارشناسي مقطع آزمون بدون پذيرش تسهيالت از استفاده متقاضي و بوده....................................... گرايش
 .دباشمي اراك دانشگاه دكتري

 هم و رشته هم دانشجوي نفر .............................. بين در شده، گذرانده تحصيلي نيمسال...............................  در نامبرده
(كارشناسي كل و كارشناسي ارشد بدون  معدل كسب و درسي واحد......... ......................... گذراندن با خود ورودي

 نيز 31/6/1397 تاريخ تاحداكثر  و است شده.......... ....................... رتبه حائز..................... پايان نامه قيد شود) .........
  .شد دخواه التحصيل فارغ

  تنها مختص متقاضيان دكتري مي باشد)(پاراگراف بعد 

 نيز ........................................ مي باشد.در مقطع كارشناسي ارشد ضمناً نمرة پايان نامة نامبرده 

 

                                                                     

  دانشگاه آموزشي امور يريتمدمعاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي/  امضاء و مهر


