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 کارشناسی ارشد درمقطع استعدادهای درخشان اطالعیه پذیرش بدون آزمون

 

آموزش  سساتوها و مدر راستاي جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع كارشناسی دانشگاه تابران موسسه آموزش عالی

بين از  «بدون آزمون استعدادهاي درخشان جهت ورود به دوره كارشناسی ارشد نامه پذیرشآیين »اجراي در  عالی كشور و نيز

 در رشته هاي ذیل جهت ادامه تحصيل در مقطع كارشناسی ارشد بدون آزمون ،و دانشجویان واجد شرایط دانش آموختگان

 پذیرد. دانشجو می 1400-1401 براي سال تحصيلی

  های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد: الف( رشته

 

 گرایش رشته ردیف

 روانشناسی عمومی روانشناسی 1

 آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی 2

 آموزش زبان به کمک فناوری آموزش زبان انگلیسی 3

 مترجمی زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی 4

 حسابداری حسابداری 5

 حسابداری مدیریت حسابداری 6
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 ب( شرایط پذیرش :

با گذراندن حداقل  شش نيمسال تحصيلیكه پس از گذراندن  كليه دانشگاه هاي دولتی و غير دولتیدانش آموختگان  .1

ورودي خود باشند رشته و هم برتر دانشجویان هم  پانزده درصدواحدهاي درسی به لحاظ ميانگين كل جزء سه چهارم 

 .شوند آموختهدانش  تحصيلی نيمسال هشتو حداكثر در مدت 

 پذیرش براي سال تحصيلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً براي یک بار امکان پذیر است. .2

 .امکان پذیر خواهد بود 1396صرفا از بين دانشجویان ورودي سال  1400بر این اساس پذیرش سال  .3

، در غير كارشناسی پيوسته دانش آموخته گردند در مقطع 31/6/1400 حداكثر تا تاریخمی بایست  متقاضيان .4

 اینصورت پذیرش آنان لغو خواهد شد.

 پذیر نيست.محل تحصيل افراد پذیرفته شده امکان تغيير رشته یا دانشگاه .5

 از یک دانشگاه اقدام نماید. اخذ پذیرش نهاییتواند نسبت به هر دانشجو صرفا می .6

هاي مربوطه بوده نامه ( مشخص گردد كه فرد پذیرش شده، فاقد شرایط آیين دانش آموختگیدر هر زمان )حتی زمان  .7

 و یا داراي نقص مدارك باشد، پذیرش وي لغو و عواقب ناشی از آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

منوط به تایيد سازمان ده در گروه آموزشی و و بررسی پرونپذیرش نهایی داوطلبان پس از موافقت اوليه دانشگاه  .8

 سنجش آموزش كشور و هيات گزینش دانشجو )صالحيت عمومی( خواهد بود.

 

 ( نحوه ثبت نام:ج

و یا از    info@tabaran.ac.irبه پست الکترونيکی  5/7/1400را تا تاریخ  ذیلمی توانند مدارك واجد شرایط  متقاضيان

 ارسال نمایند.  09024693311طریق فضاي مجازي به شماره تلفن همراه 

  :مورد نیاز مدارکد( 

  (ممهور شده توسط دانشگاه -پيوست فرم) معرفی نامه دانشجوي ممتاز از دانشگاه محل تحصيلتصویر فرم تکميل شده 

  مقطع كارشناسی)ممهور شده توسط دانشگاه محل تحصيل( ریزنمرات تائيد شدهتصویر 

 كارت ملی و شناسنامه تصویر 
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