
 

 
 

به عنوان دانشگاه مادر در استان سيستان و بلوچستان توانست با احراز شاخص  ۱۳۸۴دانشگاه سيستان و بلوچستان درسال 

هاي الزم به جرگه دانشگاه هاي توسعه يافته كشور بپيوندد و از نظر تشكيالتي در رديف دانشگاه هاي رده الف كشور قرار 

را داراست. اين دانشگاه  25ور رتبه دانشگاه و مرکز آموزش عالی در کش 477گيرد. دانشگاه سيستان و بلوچستان از ميان 

دانشکده و دو پرديس دانشگاهی فعال می باشند که در  ۱۱دانشکده مصوب است كه از اين تعداد ۱۶در حال حاضر دارای 

 .رشته گرايش دانشجو می پذيرند 165گروه آموزشی و در سه مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در  ۷۰

توانند مقطع کارشناسی خود را به اتمام رسانده و واجد شرايط استعدادهای درخشان نيز هستند، میدانشجويانی که تحصيالت 

و ثبت نام اينترنتی ارشد سيستان و بلوچستان شرکت  ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستاندر فراخوان 

چستان نيز شرح داده شده است. متقاضيان دقت داشته کنند. در ادامه همين متن شرايط استعداد درخشان ارشد سيستان وبلو

باشند که فراخوان ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه سيستان و بلوچستان همه ساله در روزهای پايانی آذرماه آغاز شده و تا 

ض انتشار، اين پايان اسفند ادامه دارد. در سال جاری هنوز فراخوان ثبت نام ارشد بدون آزمون منتشر نشده است و به مح

 .صفحه بروز خواهد شد

 ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

های کشور است. پيرو بخشنامه وزارت علوم مبنی ترين دانشگاهترين و پرجمعيتدانشگاه سيستان و بلوچستان يکی از وسيع

های سيستان و بلوچستان نيز يکی از دانشگاهبر پذيرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کشور در مقطع ارشد، دانشگاه 

برای  های بدون کنکوردانشگاهکشور است که امکان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون در آن فراهم بوده و در ليست 

مقطع ارشد قرار دار.. دانشگاه سيستان و بلوچستان در نظر دارد براساس آئين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهای 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوری(  ۱6/۱۲/96مورخ  ۲9957۴/۲درخشان در دوره تحصيلی کارشناسی ارشد )آئين نامه 

طبق جدول پيوست )جدول الف( نمايد. )جدول الف ليست  ۱۴۰۱-۱۴۰۲ام به پذيرش دانشجو برای سال تحصيل اقد

های ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان و ظرفيت هر کدرشته است که با انتشار فراخوان جديد نسخه جديد بارگذاری کدرشته

 ترس است.(شود. جدول سال گذشته در پايگاه اينترنتی دانشگاه در دسمی

در ادامه شرايط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه سيستان و بلوچستان به همراه نحوه ثبت نام و مدارک آن 

شود. همچنين شرايط استعداد درخشان ارشد سيستان و بلوچستان و ثبت نام اينترنتی ارشد دانشگاه سيستان و بررسی می

مشاهده است. دانشجويان عزيز توجه داشته باشند که ثبت نام در اين فراخوان و يا حتی  بلوچستان در ادامه همين مقاله قابل

پذيرش اوليه در فرخوان ارشد بدون ازمون دانشگاه سيستان و بلوچستان، نبايد ايشان را از ثبت نام در آزمون سراسری 

 .ارشد باز دارد

 .��روی لينک ابی رنگ کليک کنيد ددانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشبرای ��

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/
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%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%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/


 

 
 

[caption id="attachment_130424" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

 شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

ايان شش ترم با گذراندن های دولتی، که تا پدانشگاه 97و بهمن  97دانشجويان دوره کارشناسی پيوسته ورودی مهر  ��

ورودی خود رشته و هم درصد برتِر دانشجويان هم 15حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی خود، به لحاظ معدل کل جزو 

 .های آموزشی باشندهای اعالم شده از سوی گروههستند و دارای حداقل ميانگين معدل



 

 
 

تواند برای محاسبه حدنصاب واحدهای درسی دانشگاه میطبق مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری،  :۱تبصره ��

واحد از  4اند، با کسر حداکثر در حال گذراندن ترم ششم بوده و حذف واحد داشته1400يا مهر  99دانشجويانی که در بهمن 

واحد خواهد  4مجموع سه چهارِم واحدهای درسی اقدام نمايند. کاهش تعداد واحدها به ميزان واحدهای حذفی آنها و حداکثر 

 .بود

توانند درخواست خود را ترم می 8التحصيلی در به شرط فارغ 96آموختگان کارشناسی ورودی بهمن دانش :۲تبصره ��

 .ارسال کنند

ای در دوره کارشناسی ارشد با پانزده درصد برتر دانشجويان حائز چنانچه ظرفيت پذيرش بدون آزمون رشته :3تبصره ��

صرفاً تقاضای دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان با ميانگين کل ده درصد برتر بعدی، در پايان  شرايط تکميل نشود،

 .شوددرصد برتر(، با اولويت رتبه در آن رشته و در صورت داشتن ساير شرايط، بررسی می 25)شش ترم 

 ۸سنوات داشته و حداکثر پس از  حذِف کرونايی بدون احتساب در 9۸که در ترم بهمن  96دانشجويان مهر  :۴تبصره ��

 .توانند درخواست خود را ارائه دهندشوند، نيز میالتحصيل میترم فارغ

 .التحصيل شودو طی حداکثر هشت ترم فارغ 1401بايست حداکثر تا روز پايان شهريور سال متقاضی می ��

اند و به التحصيل شدهسی پيوسته، فارغترم تحصيلی در دوره کارشنا 6درخواست متقاضيانی که در طول  :۱تبصره ��

درصد برتر باشند،  15ورودی خود، جزو رشته و غير همترِم دانشجوياِن هم 8لحاظ معدل کل در مقايسه با ميانگين کل 

بصورت مازاد بر ظرفيِت پذيرش بدون آزمون، قابل بررسی است. ضروری است داوطلبان مشمول اين تبصره در فراخوان 

 .ايندثبت نام نم

 .باشدالتحصيلی و صرفا برای همان سال امکان پذير میپذيرش برای سال تحصيلی بالفاصله پس از فارغ :۲تبصره ��

 .گرايش به ترتيب اولويت خود از جدول الف انتخاب نمايند-توانند حداکثر سه رشتهمتقاضيان می :تذکر



 

 
 

[caption id="attachment_130423" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]شرایط استعداد درخشان ارشد سیستان و بلوچستان

 شرایط استعداد درخشان ارشد سیستان و بلوچستان

طبق اساسنامه سازمان استعدادهای درخشان و همچنين بخشنامه مربوطه به دانشگاه سيستان بلوچستان مبنی بر استفاده از 

ای در مورد چگونگی احتساب د بدون کنکور، اين دو نهاد دستورالعمل ويژهدانشجويان ممتاز در مقطع کارشناسی ارش

اند. موارد مهم و کليدی اين دستورالعمل باالتر در همين متن ذکر شد. اما دانشجويی به عنوان استعداد درخشان، تنظيم کرده

ناسی ارشد بدون های کارشليست رشتهکنيم. همچنين ترين شرايط استعدادهای درخشان را مرور میدر ادامه چندی از مهم

 .شوددر اين دانشگاه هرساله همراه با فراخوان منتشر می آزمون

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86/


 

 
 

مصوب   مطابق با تأييد دستورالعمل شناسايی و هدايت تحصيلی استعدادهای درخشان دانشگاه و نحوه تخصيص اعتبارات

آموزشی دانشگاه مورخ و شورای  1401/01/22  صدو چهل و پنجمين جلسه شورای استعدادهای درخشان دانشگاه مورخ

های دستورالعمل فوق ، دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان در مقطع کارشناسی ارشد طبق برخی ماده1401/01/30

 :ها عبارتند ازترين اين مادهگردند. از جمله مهممند میممتاز شناخته شده و از تسهيالت دانشگاه بهره

های کشوری نامهدانشجويان کارشناسی ارشد که بدون شرکت در آزمون سراسری و صرفا از طريق آيين (28ماده 

 شوند.اند، استعداد درخشان تلقی میاستعدادهای درخشان جذب دانشگاه سيستان و بلوچستان شده

سهميه نسبت به آخرين رتبه های برتر کنکور سراسری مقاطع کارشناسی ارشد که رتبه ايشان بدون اعمال رتبه (29ماده 

 شوند.درصد استعداد درخشان تلقی می 20مجاز کوچکتر از 

واحد درسی )بدون احتساب نمره  16گرايش در پايان ترم دوم، در صورت گذراندن حداقل –رتبه اول هر رشته (30ماده 

 شود.، استعداد درخشان تلقی می17سمينار و واحدهای جبرانی( و داشتن حداقل ميانگين کل 

از دروس )بدون احتساب نمره دروس  18دارنده باالترين معدل دوره کارشناسی ارشد با ميانگين کل بزرگتر از  (31ماده 

 شود.گرايش و در پايان ترم سوم، استعداد درخشان تلقی می–جبرانی، سمينار و پايان نامه( در هر رشته

 .��روی لينک آبی رنگ کليک کنيد شرايط دانشجويان استعداد درخشانبرای کسب اطالعات بيشتر درباره ��

 الزم برای ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستانمدارک 

داوطلبان گرامی پس از اينکه دفترچه و پايگاه اينترنتی دانشگاه سيستان و بلوچستان، بخش پذيرش استعداد درخشان در ارشد 

ون دانشگاه سيستان توانند برای ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمرا مطالعه کردند، با آماده سازی مدارک زير می

  .وبلوچستان اقدام کنند

 ها(ها )الزامی برای متقاضيان ساير دانشگاهتکميل فرم گواهی رتبه ويژه دانشجويان ساير دانشگاه ��

 تکميل فرم درخواست پذيرش )الزامی برای کليه متقاضيان( ��

 فرم تعهدنامه )الزامی برای کليه متقاضيان( ��

 ی برای کليه متقاضيان(فرم توانمندی )الزام ��

 فرم نظرخواهی )الزامی برای کليه متقاضيان( ��

 چک ليست )الزامی برای کليه متقاضيان( ��

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/


 

 
 

 يک برگ کپی از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی خوانا و پررنگ )الزامی برای کليه متقاضيان(��

لطفا در فيش واريزی نام  .نزد بانک ملی 2177362604004لایر به شماره حساب  100000اصل فيش واريزی به مبلغ ��

 ها(و نام خانوادگی متقاضی ذکر گردد. )الزامی برای متقاضيان ساير دانشگاه

 .ناقص ارسال گردند بررسی نمی شوند ۲۰/۱۲/۰۰مدارکی که پس از تاريخ  :تذکر مهم��

[caption id="attachment_130425" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]ثبت نام و پذیرش ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستاننحوه 

 نحوه ثبت نام و پذیرش ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان



 

 
 

مندان به تحصيل در دانشگاه سيستان و بلوچستان که اسامی آنان در جدول پيوست اعالم شده، از تاريخ بيستم بهمن ماه عالقه

يا مستقيما به صفحه گروه استعدادهای درخشان  usb.ac.ir وبسايت دانشگاه به آدرستا بيستم اسفند فرصت دارند از طريق 

و مطالعه « پذيرش بدون آزمون کارشناسی ارشد»مراجعه کرده و پس از مراجعه به پوشه  www.usb.ac.ir/bto به آدرس

توجه داشته باشند که جدول اعالم  مراجعه نمايند. دانشجويان« های مهماطالعيه»های آن به منوی کامل فراخوان و پيوست

شده از شسوی دانشگاه مربوط به دانشجويانی است که دوره کارشناسی خود را در دانشگاه سيستان و بلوچستان سپری 

 .بايست روال طبيعی ثبت نام که بررسی شد را طی نماينداند. باقی دانشجوان میکرده

اقدام به ثبت نام و تشکيل پرونده از طريق درگاه تعبيه شده در اين محل پس از مطالعه کامل فراخوان پذيرش در اين منو، 

مدارک « های مهماطالعيه»نمايند. به منظور ثبت نام و تشکيل پرونده، شما بايستی مطابق با چک ليست موجود در منوی 

ا بصورت يک فايل زيپ شده، های مربوطه که نياز به تکميل شدن دارد را حتماً تايپ کنيد، سپس مدارک ررا کامل و فرم

مگابايت و با عنوان دانشجو )نام و نام خانوادگی بصورت التين( آماده کرده و در قسمت انتخاب فايل،  ۱5حداکثر به حجم 

 .بارگذاری نموده و ارسال فايل را انتخاب و سپس اطالعات خود را ثبت نماييد

خانوادگی، کد ملی، رشته تحصيلی و ارسال فايل( موجود در بخش ثبت نام و الزم است کليه فيلدهای )نام، نام  :۱تذکر ��

 تشکيل پرونده

 .را به دقت کامل نماييد

الزم به توضيح است جهت انتخاب رشته/گرايش کارشناسی ارشد، از اطالعات جدول الف استفاده نماييد تا  :۲تذکر ��

 .های رشته خود تقاضا دهيديد در صورت تمايل در ديگر گرايشچنانچه در رشته/گرايش اول خود شرط معدل الزم را ندار

ها و اسامی باشد و فايلشود هر فرد تنها قادر به ارسال يک فايل زيپ شده و تنها يکبار میخاطرنشان می :3تذکر��

 .ماندتکراری توسط سيستم حذف خواهند شد. تنها فايلی که ابتدا بارگذاری شده است در سيستم باقی می

های آتی از طريق وبسايت دانشگاه به مان اعالم نتايج و اسامی پذيرفته شدگان اوليه )پذيرش اوليه دانشگاه( طبق اطالعيهز

 .رسانی از طرق ديگر نداردرسانی خواهد شد. دانشگاه هيچ گونه مسئوليتی در قبال اطالعاطالع usb.ac.irآدرس 

 خودداری نماييد. در صورت لزوم سواالت شما از طريق ايميل از هرگونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری اکيداً 

bto@usb.ac.ir شودپاسخ داده می. 

الزم است اضافه شود که ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرايط به هيچ عنوان به معنی پذيرش نمی باشد. همچنين 

 .سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بودپذيرش اوليه به منزله پذيرش قطعی نيست و پذيرش نهايی منوط به تأييد 

 اخبار پيرامون ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان

 مزايای تحصيل در دانشگاه سيستان و بلوچستان��

های کشوری مدنظر وزارت علوم، تحقيقات و با رسيدن به حدنصاب 1384موقعيت دانشگاه سيستان و بلوچستان در سال 

سعه به يک دانشگاه توسعه يافته تغيير پيدا کرد. اين دانشگاه بعنوان قطب علمی جنوب فناوری، از يک دانشگاه در حال تو

 .های خاورميانه استشرق کشور، يکی از مجهزترين دانشگاه



 

 
 

پژوهشکده و يک مجتمع آموزشی است. اين  ۵دانشکده، يک مرکز آموزش عالی و  ۱۲دانشگاه سيستان و بلوچستان دارای 

هزار دانشجو را دارد که از اين حيث دومين دانشگاه 20مجتمع خوابگاهی ظرفيت بيش از  7يبش از دانشگاه با دارا بودن 

 .پرجمعيت کشور است

هايی با دانشگاه توکيو، دانشگاه الهور، پيشاور و نامههای علمی تفاهمدانشگاه سيستان و بلوچستان در زمينه همکاری

رشته تخصصی ژورنال و  10گيل کانادا امضا کرده است و در بيش از ه مکبلوچستان در پاکستان، دانشگاه دهلی و دانشگا

 .رساندمجله به چاپ می

  خالصه مطلب✔

توانند در ثبت نام مندان میشود و عالقهبه زودی منتشر می ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستانفرخوان 

ت کنند. اين دانشگاه برای دانشجويانی که مقطع کارشناسی خود را در ارشد بدون آزمون دانشگاه سيستان و بلوچستان شرک

تری نسبت به باقی متقاضيان در نظر گرفته که در متن مقاله مشهود است. شرايط اند شرايط متفاوتهمين دانشگاه طی کرده

متياز خود را اعتبارسنجی کنند خواهند ميزان امندانی که میاستعداد درخشان دانشگاه سيستان و بلوچستان نيز برای عالقه

در متن گنجانده شده است. شرايط اصلی و عمومی ثبت نام اينترنتی ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان نيز در کنار مدارک 

 .ها در متن همين مقاله نگارش شده استالزم برای ثبت نام و نحوه پر کردن فرم
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