بسمهتعالی

اطالعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-98
با عنایت به آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد شماره  21/77948مورخ  93/5/5و اصالحیه
شماره  21/96474مورخ  94/5/24و دستورالعمل اجرایی شماره /7671س مورخ  95/2/14و اصالحیه شماره  2/299574مورخ  1396/12/16دانشجویانی
که دارای یکی از شرایط ممتازی هستند میتوانند ضمن تهیه مدارک ذیل و نیز ارسال آنها به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی اراک ،نسبت به
استفاده از سهمیه کارشناسی ارشد بدون آزمون در این دانشگاه اقدام نمایند .متقاضیان میتوانند با تکمیل و ارسال مدارک ذیل تا تاریخ  97/3/10از
طریق پست سفارشی به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه اقدام به ثبت نام نمایند.
به دانشجویان پذیرفته شده و دارای شرایط الزم ،طبق شیوهنامه حمایتی ،تسهیالت ویژه زیر متناسب با امکانات دانشگاه اعطا میگردد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اولویت اعطای وام تحصیلی از محل صندوقهای حمایتی دانشگاه از جمله صندوق رفاه دانشجویان؛
تخفیف تا سقف  50درصد جهت تخصیص استفاده از خوابگاه خودگردان؛
بن خرید کتاب و تسهیالت فتوکپی رایگان؛
استفاده از امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه ،مراکز خدمات رایانهای و اینترنت پرسرعت؛
نامنویسی رایگان در کالسهای آموزش عالی آزاد برگزار شده در دانشگاه؛
تشکیل کالسهای ویژه آموزش زبان ،مهارتهای رایانهای ،روش تحقیق و سایر موارد مشابه بر اساس نیازسنجی با تخفیف ویژه.

آدرس :استان مرکزی -اراک -خیابان دانشگاه -دانشگاه صنعتی اراک (دفتر تحصیالت تکمیلی)
کد پستی38181 -41167 :

صندوق پستی38135-1177 :

تلفن086-33400302 :

تذکر :بر روی پاکت عبارت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد قید گردد .به مدارک ناقص و همچنین مدارکی که پس از مهلت مذکور ارائه شود
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط الزم برای متقاضی پذیرش بدون آزمون:
 .1رتبههای اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای دانشجویی باشد یا دانشجوی دوره کارشناسی پیوسته که پس از  6نیمسال تحصیلی و با
گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی؛ به لحاظ میانگین کل جزو پانزده درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود باشد.
تبصره :چنانچه پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط بند باال ،به دلیل انصراف یا عدم تقاضا ،از تسهیالت مربوط استفاده نکردند و ظرفیت
پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد رشته ای (متناسب با سطح دانشگاه) تکمیل نشد ،در این صورت دانشگاه مجاز به جایگزینی صرفاً
ده درصد برتر بعدی همان دانشگاه ،با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته میباشد.
 .2حداکثر در مدت  8نیمسال تحصیلی دانشآموخته شود.
 .3پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانشآموختگی و صرف ًا برای یک بار امکانپذیر است.

مدارک اولیه جهت استفاده از سهمیه کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی اراک:
 .1مدارک و مستندات مربوط به کسب رتبه اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای دانشجویی.
 .2یک قطعه عکس  3*4پشتنویسی شده با مشخصات فردی.
 .3کپی کارت ملی.
 .4کپی شناسنامه.
 .5کپی کارت پایان خدمت برای آقایان (در صورت انجام خدمت ضرورت).
 .6کپی کارت دانشجویی (در صورتی که متقاضی ،دانشجو میباشد).
 .7تکمیل و تائید فرم شماره ( .1این فرم از سایت دانشگاه به آدرس  www.arakut.ac.irیا لینک دفتر امور استعدادهای درخشان
http://www.arakut.ac.ir/fa/training/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.html

قابل دسترسی میباشد).
 .8ارائه تصویر کارنامه کلی تا پایان ترم ششم با ذکر معدل کل که به تائید مدیر کل آموزش دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد.
 .9کپی گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی برای فارغ التحصیالن با ذکر معدل کل (چنانچه متقاضی به دالیلی قادر به ارائه گواهی فراغت
از تحصیل نمیباشد ،ارائه اصل آن در صورت پذیرفته شدن الزامی میباشد).
رشته های تحصیلی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-98
ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

1

مهندسی برق

سیستم های قدرت

2

مهندسی برق

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

3

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

4

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

5

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

6

مهندسی معدن

اکتشاف

7

فیزیک

حالت جامد

دفتر امور استعدادهای درخشان
و برنامهریزی آموزشی دانشگاه صنعتی اراک

