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ایران کنفرانس

دانشگاههایی که در سال جدید در مقاطع دکتری و ارشد بدون آزمون دانشجو می گیرند  
  

در سال جدید برخی دانشگاه  های کشور براساس آیین نامه استعدادهای درخشان دانشجوی بدون آزمون در دو  مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش می کنند.

    

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون ۲۰ دانشگاه برای پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دوره های دکتری و کارشناسی ارشد
فراخوان اعلام کرده اند.

  

براساس فراخوان های اعلام شده دانشجویان  دانشگاه های دولتی می توانند در دوره های بدون آزمون ثبت نام کنند این
 درحالی است که دانشجویان دانشگاههای پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی-  غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیسهای

بین الملل (خودگردان) مجاز به ثبت  نام در این دوره ها نیستند.

  

براساس آیین نامه استعدادهای درخشان دانشگاه  ها اختیار دارند حداکثر تا ۱۰ درصد ظرفیت خود را به پذیرش دانشجوی
بدون  آزمون اختصاص دهد.

      

جدول جزئیات پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها

  مقطع  دانشگاه  ردیف         
  ارشد  تهران  ۱    
  ارشد و دکتری  صنعتی شریف  ۲    
  ارشد  شهید بهشتی  ۳    
  ارشد  تبریز  ۴    
  ارشد و دکتری  تربیت مدرس  ۵    
  ارشد  خواجه نصیر  ۶    
  ارشد  الزهرا  ۷    
  ارشد و دکتری  یزد  ۸    
  ارشد  اصفهان  ۹    
  ارشد و دکتری  صنعتی اصفهان  ۱۰    
  دکتری  علامه طباطبایی  ۱۱    
  ارشد  شیراز  ۱۲    
  ارشد و دکتری  قم  ۱۳    
  ارشد  همدان  ۱۴    
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  ارشد و دکتری  مازندران  ۱۵    
  ارشد و دکتری  اراک  ۱۶    
  دکتری  فردوسی مشهد  ۱۷    
  شهرکرد  سمنان  ۱۸    
  ارشد  شهید باهنر  ۱۹    
  ارشد و دکتری  شهید چمران اهواز  ۲۰    
  ارشد  کردستان  ۲۱    

      

پذیرش در این دوره ها از سوی دانشگاه ها به معنای پذیرش قطعی به شمار  نمی رود و باید اسامی پذیرفته شدگان از طریق
سازمان سنجش و آموزش  کشور اعلام شود.
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