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 دانشگاه صنعتی سهند  1403-1402 سال  بدون آزمون  کارشناسی ارشد دانشجوی  شیوه نامه پذیرش                 

 

  دانشگاه  نگتی س نگ تر دا اانگ هق  رسا انگهد  بند برتس تر  دگ ر  دیا  صهق  رکگیلی  رای س تراق نگه   رکگی س 

یین نامه پذیرش بدون آزمون استعدداهاا  هخشاتان هخ هوخت صیلتیکا شاخست استا  آ  ر انگه ت 1402-1403

دیا    صهق   رايش-  اشگ   اهبس  دا    (وزاخت عکوم، صیقیقات 17/10/1401موخخ   307862/2ستااخت    ابالغیه) اخستد

داااق ظرفی  پذير  ایزان  از طريا کترنا   1402-1403کهاشگتهنگس ااشگر دانشگاه  نگتی س نگ تر ک  دا نگه   رکگی س  

س ک  دا  شگراي  یاجر   98و  97به صرصیب وخوه     آموشعگانهاناتوویان و هان  بین از  کهاشگتهنگس ااشگر صدگ تر 

 .بس پذيردکهاشتهنس ااشر  دانشجنق   انر پذيرف   شر   شاخس اسا پیوسعه طبق قانون س و  و پذیرشدیا   

سترای  ززم برا  معقایتیان پذیرش بدون آزمون شاخست استا اخستد هاناتگات ست دعا ستا د طبق این ستیوت  

 نامه، به سرح زیر است:

 الف( سرای  معقاییان پذیرش بدون آزمون شاخس اسا اخسد هاناگات س دعا سا د

صهيس ک  طرا قهنن  نتجش ی پذير   پینن   دا دانشاه س  کهاشتهن   س یدیا   رکگ   98ی   97دانشگجنيه  یایدق  -1

ندگر  ت  بر  نهم ی    نانتر سب   تهشگتر   تترصهق زيرحهئز شگراي    انر  دا نگنا س ک اقرام ت  پذير  دانشگجن کرد 

 اقرام ناهيتر:  ااشر دانشاه  نتی س ن تر کهاشتهنس   پذير  تری  آزبن   ترانس دااانه  برااک ج   

 

بکگن  شگنااق   سیاحرصهق دانگ   چ هامحراقل نگ      ذاانر ته    س ی رکگ   ادگه یدانشگجن پ  از شگش ن -1-1

نارای   بیر  کل  از نظر   ( رد شگند نی یراد یاحرصه ت  پهي  حینگر ریعرد غ)  سترنهب  ايزق آبنزشگ   سعهد

( دانشگجنيه   رريل شگند  حینگر رد ی ت  عرد    ست  نگنای ايه گ   حینگر ریعرد غ)  جزی تیدگ  دانگر تر ر

 صم یایدق بند تهشر.-صم اش  

 

  بس  نانتر ب سه س پذير    1-1دانگر از دانشگجنيه  دانشگاه  نگتی س نگ تر ته داش ن شراي  تتر    30:  1صبلترت 

- ش  دانر تر ر دانشجنيه  صم ا  20تری  آزبن  کهاشتهنس ااشر دانشاه  نتی س ن تر تهشتر ی دا ننا س ک  

م یایدق ت  ددیل انکگگرای يه عرم  سه گگه  از  دگگ یلی برتنا انگگ دهد  نرردنر ی ظرفی  پذير  تری  آزبن   ص

دانگگر تیرق ته اعهي  ایدني  ا ر     10اق  رایل نشگگر  دانشگگاه  بجهز ت  جهيازيتس کهاشگگتهنگگس ااشگگر اشگگ  

 ب سه یه   دا قهدب طرفی  دی ننم آ  اش   بناصر تند.

 

 آبنب   شند.نیاده   رکی س دانش  8راکثر دا بری  حدانشجن    -2-1
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آیین نامه صیلتی  ااممان هخ هو خستعه وی ت "تراق دانشگگجنيه   رکگگیل صازبه  ت  انگگ تهد   :1صبلترت 

اق ک  نگهير شگراي  آين آيین نهب  نایدگه  انگ  ی دا اشگ    10  بری  رکگیل "هاناتوویان استعدداه هخشاتان

  نانتر از  د یلی برتنا ت ر  بتر شننر.اا داش   تهشتر  بس

 

تراق دانشگجنيهنس ک  دا طر  کهایازق  کهاآبنزق ت تر بری دا دیا  کهاشگتهنگس پیننگ   بند شگرک    :2صبلترت  

نیادگگه   رکگگی س انگگ . جزئیهی ت ر    10به ( بری بجهز حراکثر    12 ه   3انر  ت   تهنگگب دیا  کهایازق )کرد 

 تهشر.بکن  شنااق صراي  بس  99 8 28 هايخ    2 184326ته اتلغی  بترق از اين  رکر  ب هتا 

 

بهزاد از تراق دانشگجنيهنس ک  دا دیا  کهاشگتهنگس بند دا دیا  صهق فرعس ) ذاانر  یاحرصهق دانگس   :3صبلترت 

نیاده   رکی س ان  ی ا ر  تترق نهبررد ه  ب هتا ته تتر   9بری بجهز حراکثر    انر ( شرک  کرد صهنهير اش  

   شند.( ی تری  اح ده  یاحرصهق دانس دیا  فرعس انجهم بس1-1-)ادف

 

انر ی از بربکگس تهادااق تری   صهيس ک  دا دیا  کهاشگتهنگس پیننگ   بند نگهحب فرزنر شگر تراق بهنم :4صبلترت  

 نیاده   رکی س ان . 10يیر دانشاه  ان دهد  کرد  انر  بری بجهز حراکثر  اح ده  دا نتنای ی ته  ه

 

تراق دانشگگجنيه  ب اه   ان سهدس يه  یییر اشگگ    بری بجهز از یاید ت  اشگگ   يه دانشگگاه  ای   ه  :5صبلتترت  

ی  ییین  نیادگه  انگ  ی بسهيدگ  ب سه گیه  تراق ا ر  تترق    8آبنب اس از اشگ   يه دانشگاه  دیم  حراکثر  دانش

 شند ک  تیش رين یاحر دانس بند اا ته آن ه  ذاانر  انر.تید  دانر تر ر ته دانشجنيه  دانشاهصس انجهم بس

 

شگننر  ت   آبنب   بسنیادگه  دانش  10يه    9ک  دا بری    4 2 1تراق دانشگجنيه  بن گنت  رکگر  صهق    :6صبلترت  

حرصهق دانگگس بکگگن   ته بیر  شگگش نیادگگه   نیادگگه  ايشگگه  ته  ذاانر  نگگ  چ هام یا 8يه   7 ر یب بیر   

 بس شند.   انر  بسهيداق ک  تیش رين یاحرصهق دانس بند اا ته ايشه   ذاانر اش  دانشجنيه  صم

 

يه  9تراق دانشگجنيهنس ک  تر انگه  ترنهب  دانگس بکگن  شگنااق عهدس ترنهب  ايزق آبنزشگس دا بری   :7صبلترت 

نیادگه  ايشه  ته  ذاانر  ن  چ هام یاحرصهق دانس   8يه   7شگننر ت   ر یب بیر   آبنب   بسنیادگه  دانش  10

 شند.بکن  ترانس بس
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   آبنب اس ی نرفه تراق يررها ابرهنپذير ان .پذير  تراق نه   رکی س تلفهن   پ  از دانش -3-1

 

صهق  رکگی س بر ر  ت  اشگ   دیا  کهاشگتهنگس  ترانگه   شگوی   ری  آبنزشگس ی  هيیر  پذير  دا اشگ    -4-1

 شنااق  رکیلی  رای س دانشاه  ابرهنپذير ان .

 

شگننر ی ت   نب   بسآبدانشگاه  اب یها دااد ب سه گیهنس اا ک  دا طن  بری شگش نیادگه   رکگی س دانش  -5-1

درهظ بیر  کل دا بسهيدگ  ته بیر  کل نارای صشگ  نیادگه  دانشگجنيه  صم اشگ   ی غیر صم یایدق بند جزی 

تیدگ  دانگر تر ر تهشگتر  ت  نگنای بهزاد تر ظرفی  پذير  تری  آزبن  دا دیا  کهاشگتهنگس ااشگر صاه  نگه   

 پذير  کتر.

 

دانشگگگجنيس اا تراق یاید ت   -ن هيس اداپیهدصهق ع اس  15 ه   1هق دانشگگگاه  اب یها دااد تر زير ه  ا ر  ص  -6-1

ايزق ی  دگ ر  آبنز  عهدس  ته ااائ    صهق بر ر  ت   شگوی  کها ری  صهق  وکگکگس ترنهب صاه  اشگ   يه اشگ  

 بیرفس نهب  از دتیربهن  اداپیهد ت  ننای بهزاد تر ظرفی  پرير  ته آزبن  پذير  کتر.

 

   بر اساس مواخه زیر انوام شوااد سد: 97مقایسه و صدیین خصبه هاناوویان وخوه  نیساال هوم  -7-1

 

دا نگگنای يردگگه  تند  کراشگگ   برل دا نیادگگه  ای  ی دیم  ا ر ابره  بسهيدگگ  دانشگگجنيه  دی   -ادف-7-1

نیادگه  ای  ک  دا  نیادگه  تهصم یجند دااد  بسهيدگ  ی  ییین ا ر  انجهم شگند. دا غیر ايتکگنای  دانشگجنيه   

  نانتر از  د یلی ان دهد  کتتر.شننر ی بسانر تهصم بسهيد  ی  ییین ا ر  بسپذير  ان س یااد دانشاه  شر 

 

دا نگنای ب دهیی تند  کر اشگ   برل دا نیادگه  ای  ی دیم  صر یایدق جرا هن  بسهيدگ  ی  ییین    - -7-1

 شند.ا ر  بس

 

ی بهقرل ی دانشگجنيه  کهاشگتهنگس نهپیننگ   بجهز   1400-1401دیم نگهد رکگی س فهاغ اد رکگیل  نیم نگه    -8-1

 هد  از  د یلی اين شین  نهب  نید تر.دت  ان 
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)    نوراه   سب   هدیته تت  "حاهي  از جذ  انگگ یرادصهق تر ر دا اشگگ   صهق ادني  داا کشگگنا"نافا نهب      -9-1

 تهشر. سب  ر یتراق پذير  تری  آزبن  بناد  هي  (6 6 1401 بناخ  144364 11   یاتلغ

 

  س تر انگه  بکگنت  شگنااق صراي  ی ته بیرف  س یپذير  دانشگجنيه  نانن  کشگناق دا صر نگه   رکگ   -10-1

 .شندینتجش ت  دانشاه  انجهم ب نهزبه حهئزين شراي   نن   

 

ی تیر از آ    1399-1400 رکگی س  یایدق دیا  کهاشگتهنگس پیننگ   نگه     "بسیم ايرا "ا رهت غیر ايرانس   -11-1

  نانتر از  د یلی اين آيین نهب  ت ر  بتر شننر.دا ننای داش ن نهير شراي  بس

 

اا بکگن   دانگس    حرصهق ر از نگ  چ هام یای کا  یاحر   100دانشگجنيهنس ک   ه پهيه  نیادگه  شگشگم ته ق    -12-1

ری   ت  نگگنای بشگگریا ی تاق بند صدگگ تر    ذاانر  انر ی حهئز شگگراي  ا ر  دا تین صم یایدي هق صم اشگگ  

 نانتر برااک بند اا ت  اين فرابنا  اانگگه  فربهيتر. تري س انگگ  ترانگگس    بسپرداب  صزيت  ترانگگس برااک

 برااک اين دن   از دانشجنيه  فس  دا ننای ابذ بجنزصهق  زم ننای بناصر  رف .

 

آبنزشگگس ی  رکگگیلی  تترق پذير  دا شگگراي  تراتر تر انگگه  نظر  ری  دانشگگرر  ی بیهین   ایدني     -13-1

 بناصر تند.   رای س

 

دا نگنای یجند صر نن  بیهيری شگراي  ب سه گس ته آيین نهب   پذير  ی اداب   رکگیل ب سه گس دا صر   -14-1

 .برح   دین ی عناقب آ  ت  ع ر  ب سه س ان 

 

 ب( ظرفیت و سرای  پذیرش

 

دانگگگر ظرفیگ  پذير  ته آزبن  دیا  ایزان  دا صر کر    40انراز     ت   ظرفیگ  پذير  ایزان  تری  آزبن  حراکثر -1

برل  رکگیل انگ  )عرد غیر نگریح ت  نگنای ايه گس  رد ی ت  عرد نگریح  رريل شگند(  ک  اب کگه  دی نگنم  

  الماما صه  آبنب اه  نگهير دانشگاه يک نگنم تهقیاهنر  ت  دانشآبنب اه  صاه  دانشگاه  ی اين ظرفی  ت  دانش

 ان .
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  بس  نانتر ب سه گس   )ادف(1-1دانگر از دانشگجنيه  دانشگاه  نگتی س نگ تر ته داشگ ن شگراي  تتر    30 :1صبلترت  

دانگر تر ر دانشگجنيه    20پذير  تری  آزبن  کهاشگتهنگس ااشگر دانشگاه  نگتی س نگ تر تهشگتر ی دا نگنا س ک  

هد  نرردنر ی ظرفی  پذير  تری   صم یایدق ت  ددیل انکگرای يه عرم  سه گه  از  دگ یلی برتنا انگ د-صم اشگ  

دانگر تیرق ته اعهي  ایدني  ا ر     10اق  رایل نشگر  دانشگاه  بجهز ت  جهيازيتس آزبن  کهاشگتهنگس ااشگر اشگ  

 ب سه یه   دا قهدب طرفی  دی ننم آ  اش   بناصر تند.

 

 شند. سانجهم ب نهب  دا دیا  صهق ایزان  ت  ننای ااياه   نیپذير  از طريا اين آي -1-1

 

ظرفی  پذير  تری  آزبن  دا دانشگاه  صه ی دیا  صهق غیر ایزان  داااق بجنز تر زااق دیا  کهاشگتهنگس ک  تر  -2

دانگر ظرفی  پذير  ته آزبن  دا صر   10پذيرنر  حراکثر ت  انراز   انگه  قهنن  نگتجش ی پذير  دانشگجن بس

 کیل ان .کر برل  ر

 

 صزيت   رکیل دا دیا  صهق غیر ایزان   تر انه  بکنت  صیهی ابتهق دانشاه  انجهم بناصر شر. -1-2

 

 

 


