
 

 
 

نامه وزارت علوم مبنی بر استفاده از استعدادهای درخشان برای پیشبرد اهداف علمی کشور و تسهیل روند دانشجویی و آیین

ادامه تحصیل دانشجویان نخبه، این امکان را فراهم آورده که دانشجویانی که طبق شرایط مندرج در پرونده، نخبه یا استعداد 

شرکت کنند. دانشگاه صنعتی  ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه شریففراخوان  توانند درشوند، میدرخشان تلقی می

وزارت علوم، « پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد»نامه شریف طبق آیین

شوند و التحصیل میترم تحصیلی فارغ 8که در  1397تحقیقات و فناوري، از میان دانشجویان کارشناسی ورودي ترم اول 

 1396اي ورودي شوند، و دانشجویان دورشتهالتحصیل میکه در شش ترم تحصیلی فارغ 98دانشجویان کارشناسی ورودي 

پذیرد. شرایط شوند، تعداد محدودي را بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد میالتحصیل میترم تحصیلی فارغ 10که در 

  .رسدن فراخوان و مدارک و نحوه ثبت نام در ادامه به اطالع داوطلبان گرامی میمورد نیاز برای ثبت نام در ای

 شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه شریف

نامه فراخوان و شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه شریف را شود، داوطلبان عزیز قبل از هرچیزی آیینپیشنهاد می

بندی لعه کرده و در صورت نیاز رتبهرا مطا شرایط دانشجویان استعداد درخشانهمچنین باید  به دقت مطالعه کنند. داوطلبان

دانشگاه شریف، از  ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکورخود را دریافت کنند. تمامی شرایط آورده شده برای فراخوان 

پرتال ثبت نام این دانشگاه استخراج شده است. حداقل شرایط الزم برای داوطلبان شرکت در فراخوان ثبت نام ارشد بدون 

 .کنکور دانشگاه شریف به شرح زیر است

براي  99ارم از واحدهای دوره کارشناسی تا قبل از شروع ترم هفتم تحصیلی )انتهاي تابستان چهگذراندن حداقل سه ��

(. به علت شیوع ویروس کرونا و با موافقت 1397هاي براي ورودي 1400و تابستان  1396اي هاي دورشتهورودي

واحد قابل کاهش است، به شرطی  4ا ت 1397هاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حداقل واحد گذرانده شده براي ورودي

 .به این میزان واحد حذف شده در کارنامه داشته باشند 1399-1400که در نیمسال دوم 

 .های کارشناسی رشته مربوطه باشند% نخست ورودی25دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف باید جزو  ��

اند، از را در دانشگاه صنعتی شریف سپری کرده شود دانشجویان عزیزی که کارشناسی خودپیشنهاد می :تذکر مهم ��

% برتر ورودی خود از طریق دفتر استعدادهای درخشان مطلع شوند و در صورت عدم مغایرت با شرایط در 25اسامی 

 .سایت ثبت نام کنند

% برتر 15زو )به شرط قرارگیری ج 18رشته تحصیلی )نه گرایش تحصیلی(، یا معدل باالی  5تا  1دانشجویان با رتبه  ��

ها دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه ایرشتهها و همهم ورودی

علم و صنعت، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه خواجه نصیرابدین طوسی، دانشگاه 

های اقتصاد و های علوم پایه(، دانشگاه عالمه طباطبایی )رشته، دانشگاه اصفهان )رشتهصنعت نفت )رشته مهندسی نفت(

های کشور. پرونده داوطلبان نفر از سایر دانشگاه3% برتر در رشته تحصیلی )نه در گرایش(، تا حداکثر 80مدیریت( و 

 .صرفا در صورت وجود گواهی رتبه بررسی خواهد شد

 .های اول و دوم امکان پذیرش دارندنفر، فقط رتبه 40ی با تعداد ورودی کمتر از هایدر رشته :تذکر مهم ��

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 1402-1401به پایان رساندن تحصیالت کارشناسی تا قبل از سال تحصیلی  ��

[caption id="attachment_129842" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه شریف

 .��روی لینک آبی رنگ کلیک کنید های بدون کنکوردانشگاه برای مشاهده لیست�� 

 ارشد بدون کنکور دانشگاه شریفنکات مهم ثبت نام 

های ممتاز انجام شده و پذیرش بدون آزمون دانشجویان در مقطع ارشد فقط با هدف تشویق بیشتر دانشجویان به کسب رتبه ��

فرآیندی کامال جدا و متفاوت از آزمون سراسری ارشد است. پذیرش یا عدم پذیرش متقاضی در این فراخوان هیچ حق 

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
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شود که شرایط و قوانین کند. بنابراین به داوطلبان توصیه میشجو در قبال آزمون سراسری ارشد ایجاد نمیای برای دانویژه

 .آزمون سراری ارشد را به دقت مطالعه کرده و برای ثبت نام در آزمون سراسری، در صورت لزوم اقدام کنند

های ارائه شده )مانند معدل، تعداد واحد واهیدر صورت مغایرت اطالعات وارد شده در فرم ثبت نام اینترنتی با گ ��

 .گرددگذرانده، رتبه، کد ملی، شماره شناسنامه( پرونده داوطلب از روند بررسی خارج می

حضوری، غیرحضوری، نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردی، های مجازی، نیمهمدارک کارشناسی دوره ��

 .آزمون، مورد پذیرش نخواهد بود غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد برای ورودی بدون

شود. در صورت ارسال درخواست برای بیش از درخواست داوطلب فقط برای ورود به یک رشته تحصیلی بررسی می ��

 .یک رشته، هر دو درخواست لغو خواهد شد. پس از اعالم نتایج اولیه، درخواست برای رشته دیگری قابل بررسی نیست

های مدیریت و اقتصاد، مهندسی انرژی، و فلسفه علم فرم توانند برای ورود به دانشکدهمختلف میهای دانشجویان رشته ��

درخواست پر کنند. در این صورت درخواست نامبردگان فقط برای دانشکده یا گروه مربوطه )رشته کارشناسی( منظور 

 .خواهد شد

ند برای کارشناسی ارشد مهندسی دریا داوطلب شوند. توانهای مهندسی مکانیک و مهندسی دریا میدانشجویان رشته ��

 .توانند برای کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا درخواست ارائه کنندهمچنین دانشجویان رشته مهندسی مکانیک می

ای فقط از میان دانش آموختگان کارشناسی مهندسی برق، های کارشناسی ارشد مهندسی انرژی و مهندسی هستهرشته ��

 .پذیرندمکانیک، مهندسی شیمی و فیزیک دانشجو میمهندسی 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه شریف

توانند پس از کسب آگاهی الزم درباره شرایط و ضوابط ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه شریف، داوطلبان گرامی می

شریف را در پرتال ثبت نام دانشگاه مشاهده کنند. موارد اعالم  مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه

 .شده از سوی دانشگاه برای ثبت نام به شرح زیر است

 کامل کردن فرم اینترنتی در پرتال پذیرش دانشگاه صنعتی شریف ��

 (6آخرین کارنامه تحصیلی )لیست ریز نمرات تا پایان ترم  ��

اطالعیه در خصوص رشته تحصیلی )نه گرایش( در دانشگاه مبدا )برای  3بند های قید شده در گواهی کسب رتبه ��

 متقاضیان خارج از دانشگاه( با ذکر تعداد کل افراد )رتبه در بین چند نفر(

 پژوهشی دیگر مندرج در فرم درخواست، در صورت وجود-سوابق علمی ��



 

 
 

 دریافت پرونده لایر به صورت الکترونیکی در سامانه ۱/۲۰۰/۰۰۰پرداخت مبلغ  ��

 تذکر مهم ��

های متقاضیان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. داوطلبان در صورت وجود هرگونه نقص در مدرک، درخواست ��

 .محترم نسبت به ارائه و ارسال صحیح مدارک دقت داشته باشند

درخواست ایشان مورد بررسی در صورت وجود هرگونه مغایرت در شرایط متقاضیان با ضوابط مندرج در فراخوان،  ��

 .قرار نخواهد گرفت

 .در صورتی که پرونده متقاضیان به دالیل باال مورد بررسی قرار نگیرد، مبلغ پرداختی مسترد نخواهد شد ��



 

 
 

[caption id="attachment_129844" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]گاه شریفمدارک مورد نیاز برای ثبت نام ارشد بدون کنکور دانش

 .��روی لینک آبی رنگ کلیک کنید اعالم نتایج آزمون ارشدبرای مشاهده زمان ��

 نحوه ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه شریفزمان و 

بود و در روزهای پایانی هم تمدید شد.  1400آذرماه  20سال گذشته آخرین فرصت ثبت نام برای ارشد بدون آزمون شریف 

بود. اما هنوز تاریخ مشخصی از  1402-1401برای شرکت در سال تحصیلی  1400ثبت نام ارشد بدون کنکور در آذرماه 

اعالم نشده است. در روزهای  1403-1402نشگاه برای ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه شریف در سال تحصیلی سوی دا

 .آتی پس از اعالم بازه ثبت نام از سوی دانشگاه شریف، این مطلب برزو خواهد شد

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

ل به درگاه ثبت نام بایست درخواست خود را به صورت الکترونیکی به همراه مدارک الزم از طریق اتصامتقاضیان می

هایی که ناقص ارشد بدون کنکور استعداد درخشان دانشگاه صنعتی شریف ارسال کنند. توجه داشته باشید که به درخواست

 .باشند یا با شرایط ذکر شده مغایرتی داشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد

 اخبار پیرامون ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه شریف

 ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه شریف چیست؟ مزایای��

توانید شانس خود را برای ثبت نام بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد های برتر دانشگاه خود هستید میاگر جزو رتبه

های رتبههای کشور، امتحان کنید. اگرچه تعداد داوطلبان باالست و ظرفیت دانشگاه محدود، اما کسب یکی از بهترین دانشگاه

 تواند شما را در این راه یاری کند. عالوه بر این رقابت بر سر کرسی دانشگاهعلمی و المپیادی و داشتن معدل بهتر می

شریف از طریق کنکور سراسری هم کم نیست. پس، فراموش نکنید که استفاده از فراخوان استعداد درخشان به تنهایی کافی 

  .های دیگر کشور ندارددانشگاه نیست و تاثیری در پذیرش عادی در

پذیرش نهایی مخاطبان منوط به تایید سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود و در صورت عدم پذیرش، سازمان سنجش 

 .دانندو دانشگاه صنعتی شریف هیچ ادعایی مبنی بر بررسی مجدد پرونده را معتبر نمی

 خالصه مطلب

ثبت نام ارشد بدون کنکور با نزدیک شدن به پایان آذرماه داوطلبان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، در انتظار فراخوان 

هستند. سال گذشته از اول تا پایان آذرماه بازه زمانی ثبت نام اعالم شد. پس از آن در اسفند ماه نتیجه پذیرفته  دانشگاه شریف

شدگان برای سال تحصیلی بعدی اعالم شد. اما امسال با وجود گذشتن تقریبا نیمی از ماه آذر هنوز خبری از فراخوان ثبت 

و ضوابط مربوطه برای ثبت نام در این فراخوان از طریق فرم ثبت نام نام ارشد بدون کنکور شریف نشده است. شرایط 

 .موجود در پرتال به اطالع داوطلبان عزیز رسید تا از فرصت بوجود آمده نهایت استفاده را بکنند

الزم به ذکر است که پذیرش بدون آزمون شریف در مقطع ارشد بخشی از بخشنامه وزارت علوم مبنی بر استفاده از 

التحصیالن مقطع کارشناسی، واجد شرایط ثبت نام در های برتر کشور است. تمامی فارغدادهای درخشان در دانشگاهاستع

های خود هستند )در رشته، و نه در گرایش(، ورودی% برتر هم15این فراخوان نیستند. اما آن دسته از عزیزانی که جزو 

ریف شانس خود را امتحان کنند. پذیرش دانشجویان پس از بررسی توانند در ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه شمی

 .مدارک و نمرات و همچنین تایید سازمان سنجش صورت خواهد گرفت
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