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پذیرش بدون آزمون ارشد و دکتری در ۲۷۶ رشته  
پذیرش بدون آزمون در  مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایلام، هنر اصفهان، خواجه نصیر، خوارزمی،  منابع طبیعی  

    رامین و محقق اردبیلی از میان متقاضیان استعداد درخشان انجام  می شود. 

برای سال ۹۴-۹۵ در ۹ رشته شیمیپذیرش دکتری بدون آزمون (استعداد درخشان) دانشگاه ایلامبه گزارش خبرنگار مهر، 
علوم ،شیمی تجزیه ،آلی

جنگل-جنگلداری
، 

علوم دامی- تغذیه دام
، 

اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی
، 

زراعت- اکولوژی
، 

زراعت - فیزیولوژی
، 

علوم قرآن و حدیث و 
آموزش زبان انگلیسی

دانشجو می پذیرد.

  

فرصت ارسال مدارک برای دانشگاه ایلام تا تاریخ ۱۰پذیرش بر اساس ضوابط استعداد درخشان مصوب وزارت علوم است. 
خردادماه ۹۴ است. 

  

 تا تاریخ ۱۰ خردادماه ۹۴ است. کارشناسی ارشد نیز در ۴۰ رشته دانشجو می پذیرد که مهلت آناین دانشگاه در مقطع 

  

دانشگاه هنر اصفهان

  

دانشگاه  هنر اصفهان نیز مطابق آیین نامه های مرتبط با پذیرش استعداد درخشان نسبت  به پذیرش بدون آزمون در مقطع
دکتری از میان دانش آموختگان (و یا دانشجویان  دوره کارشناسی ارشدی که تاپایان شهریور ماه سال ۹۴ دانش آموخته

خواهند شد)  اقدام می کند.
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بر اساس اعلام این دانشگاه، دانشگاه پیام نور،  آزاداسلامی، غیر دولتی – غیرانتفاعی وپردیس های بین الملل ( خودگردان)
مجاز  به استفاده از این آیین نامه برای پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری  نیستند. لذا دانشگاه هنر اصفهان

مطابق با آیین نامه وزارت علوم صرفاً از  دانشگاه های دولتی پذیرش می کند.

  

پذیرش بدون آزمون  استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد نیز صرفاً در رشته های  تحصیلی دایر در
دانشگاه و از میان فارغ التحصیلان این دانشگاه صورت می گیرد  و  امکان پذیرش از سایر  دانشگاه ها وجود ندارد.

  

مدارک لازم باید تا  پایان وقت اداری ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۴ با پست پیشتاز به دانشگاه هنر اصفهان  ارسال شود. متقاضیان
واجد شرایط در زمان مقرر برای مصاحبه علمی دعوت خواهند  شد. اطلاعرسانی از طریق سایت دانشگاه در خردادماه

انجام میشود.

  

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

  

مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۴ بدون آزمون نیز در دو دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
رشته های مهندسیدانشجو می پذیرد. این دانشگاه در 

زراعکشاورزی - زراعت
مه ،ت

ندسی کشاورزی – علوم دامی
تغذیه دام

و 
مهندسی کشاورزی – علوم دامی

اصلاح نژاد دام
در دکتری و در ۱۹ رشته مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دارد.

  

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  

پذیرش  بدون آزمون دانشجو (برگزیدگان علمی) در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۵ -۹۴  دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی در ۳۱ رشته در دانشکده های برق،  عمران، مکانیک، صنایع، نقشه برداری،هوافضا، مواد، فیزیک، ریاضی و

شیمی صورت  می گیرد.

  

داوطلبان واجد شرایط پس از مطالعه راهنمای ثبت نام حداکثر  تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۴ می توانند از طریق سامانه
جامع دانشگاهی  (گلستان) با ورود اطلاعات، و بارگذاری مدارک مورد نیاز، در محل های پیش  بینی شده، ثبت نام کنند.
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دانشگاه محقق اردبیلی

  

فراخوان  پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری سال تحصیلی ۹۵ -۹۴  دانشگاه محقق اردبیلی منتشر
 رشته انجام می گیرد.۳۲) این دانشگاه در Ph. Dشده است. بر اساس آن پذیرش بدون آزمون در دوره  تحصیلی دکتری (

  

مهلت ثبت نام در این دوره تا تاریخ ۱۳ خردادماه ۹۴ است.

  

دانشگاه خوارزمی 

  

پذیرش  دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی ۹۵ -۹۴ تنها برای  فارغ التحصیلان کارشناسی
ارشد دانشگاه های خوارزمی، تبریز، تربیت مدرس،  تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر،
شهید  بهشتی، اصفهان، الزهرا (س)، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، یزد و کرمان،  صنعتی شریف، علامه طباطبایی در

۳۱ رشته است.

  

دانشجویان و دانش آموخته  های آزاد اسلامی، کلیه موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، پیام  نور، جامع
علمی کاربردی، شعب بین الملل، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان،  اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دوره های نیمه

حضوری و مجازی و خارج از کشور  مجاز به استفاده از این فراخوان نیستند.

  

مدارك لازم باید تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴ به دانشگاه ارسال شود.

  

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد نیز صرفاً از دانشگاه هایی که اعلام شد در ۱۱۱ رشته صورت می گیرد.
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