
 

 
 

ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه سمنان آغاز شده است.دانشگاه سمنان از میان داوطلبان 

آذر ماه  30تا  1402واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 

دون کنکور را دارید، دانشجو می پذیرد. اگر قصد ادامه تحصیل در مقطع ارشد به صورت ب

می توانید از این فرصت استفاده کنید. از آنجایی که شرایط تحصیل در دانشگاه سمنان به 

صورت با کنکور و بدون کنکور یکسان بوده و حتی در مدرک دانشجویان نیز عبارت بدون 

 کنکور درج نمی شود، بسیاری برای ادامه تحصیل در این مقطع مشتاق هستند. برای تحصیل

در مقطع کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سمنان به صورت بدون آزمون یک سری 

 .شرایط نیز تعیین شده است که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد

  

  

 جزییات نحوه ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه سمنان

ناسی ارشد برای دانشگاه سمنان از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارش

دانشجو می پذیرد. مطابق ضوابط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در  1402سال تحصیلی 

خصوص حمایت و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاه سمنان در نظر دارد از بین افرادی 

 .که در مقطع کارشناسی ممتاز بوده اند به صورت بدون آزمون دانشجو بپذیرد

  

 :اطالعیه

اه سمنان از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای دانشگ

 .آذر ماه دانشجو می پذیرد 30تا 1402سال تحصیلی 

  

  



 

 
 

 شرایط ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه سمنان

 .باید افراد حداقل سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال تحصیلی ششم گذرانده باشند✅

 .نیمسال تحصیلی به اتمام رسیده باشد 8نیاز است دوره کارشناسی حداکثر در ✅

% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی قرار بگیرند.  15نیاز است افراد در فهرست ✅

 15عدد غیرصحیح رتبه به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل می شود. حداقل 

برای سایر رشته ها در پایان نیمسال  17، و حداقل برای رشته های علوم پایه و فنی مهندسی

 .تحصیلی ششم در نظر گرفته شده است

پذیرش برای سال تحصیلی پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکانپذیر ✅

 .خواهد بود

 1تبصره 

آموزشی متقاضیان -مالک تشخیص افراد واجد شرایط بندهای چهارگانه فوق وضعیت علمی

ئه درخواست به دفتر استعدادهای درخشان بوده و لذا تغییرات پدید آمده در در زمان ارا

آموزشی متقاضیان پس از ثبت درخواست (نظیر درج نمره دروس ناتمام و -وضعیت علمی

 ....) به هیچ وجه اعمال نمیشود

  2تبصره 

برای متقاضیان دو رشته ای تحصیل همزمان در دوره رشته تحصیلی مقطع کارشناسی، 

 .نیمسال تحصیلی است 10حداکثر  2دت مجاز مذکور در بند م

متقاضیان مذکور در صورت پذیرش میتوانند تحصیل خود را در هر یک از رشته های دوره 

 .کارشناسی پیوسته ادامه دهند

 3تبصره 



 

 
 

گرایش بر اساس ضریب همترازی معدل تعیین -یک سوم از ظرفیتهای موجود در هر رشته

و دانش آموختگان سایر دانشگاهها  نجش آموزش کشور به دانشجویانشده توسط سازمان س

 .اختصاص داده میشود

 4تبصره 

%دوم  10امکان ثبت درخواست برای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه سمنان که جزء 

دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند وجود دارد، اما پذیرش این دسته از متقاضیان 

ط انصراف یا عدم تقاضای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد افراد صرفاً به شر

%برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی) و با اولویت رتبه (به  15حائز شرایط بند سه 

شرط دارا بودن سایر شرایط بندهای فوق قابل بررسی است. تأکید میشود که این تبصره 

 .تگان واجد شرایط دانشگاه سمنان استصرفاً مخصوص دانشجویان و دانش آموخ

 5تبصره 

دانشجویی کشوری در هر رشته، -به رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی

شرایط بندهای چهارگانه فوق،  به شرط ارائه معرفینامه از دبیرخانه المپیاد و دارا بودن

 .ظرفیت مازاد اختصاص داده میشود

 6تبصره 

نی که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در به متقاضیا

 15مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزء 

ظرفیت مازاد برای پذیرش  4و  3%برتر باشند، به شرط دارا بودن شرایط بندهای 

 .اختصاص داده میشود

  7تبصره 

مهمان، انتقالی یا تغییر رشته در صورتی میتوانند اقدام به ثبت درخواست کنند که  دانشجویان

زمان ورود به رشته و دانشگاه اول تا  سنوات تحصیلی آنها در دوره کارشناسی پیوسته از



 

 
 

نیمسال تحصیلی باشد. مقایسه  8زمان دانش آموختگی از رشته و دانشگاه دوم حداکثر 

 و تعیین متقاضیان برای رتبه بندی

برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام میشود که از آن مدرک دریافت میکنند. در مورد  %15

 .اضافه میشود 2دانشجویان تغییر رشته حداکثر تا یک نیمسال به سنوات مجاز مذکور در بند 

  

 :اطالعیه

مدید نخواهد می باشد و به هیچ عنوان قابل ت 1401آذر ماه  30آبان تا  29از  زمان ثبت نام 

 .بود

  

  



 

 
 

 

  

  

 مدارک الزامی برای ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سمنان

 تصویر شناسنامه؛✅

 تصویر کارت ملی؛✅

گواهی رتبه در میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی که باید طبق فایل پیوست ✅

 .بارگزاری شود
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 باشد؛ همچنین باید به تایید اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل متقاضی رسیده

 ریز نمرات دوره کارشناسی؛✅

لایر از طریق درگاه الکترونیکی تعیین شده در  800000پرداخت وجه غیر قابل استرداد ✅

 .سامانه گلستان دانشگاه سمنان

 1402برای مطالعه جزئیات فراخوان ثبت نام ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان 

 .کلیک کنید

  

  

 دانشگاه سمنان نحوه ثبت نام در ارشد بدون آزمون

 :تمامی افراد داوطلب الزم است تا امور ذیل را جهت ثبت نام به دقت انجام دهند

متقاضیان گرامی ابتدا باید جهت ثبت نام الکترونیکی )مطابق راهنمای مربوطه( از ساعت 

مراجعه  (http://golestan.semnan.ac.ir)اعالم شده به سامانه گلستان دانشگاه سمنان

زم به ذکر است که برای استفاده از سامانه گلستان باید از نرم افزار کروم و اینترنت نمایند. ال

اکسپلورر استفاده شود. عدم ثبت نام الکترونیکی )غیرحضوری( و یا عدم تحویل مدارک به 

 .منزله انصراف از ثبت نام خواهد بود

  

  



 

 
 

 نانثبت نام در ارشد بدون آزمون دانشگاه سم تذکرات مهم در خصوص

دانشجویان موظف هستند پس از تایید ثبت نام الکترونیکی و پذیرش نهایی با مراجعه به ✅

نسبت به برنامه هفتگی خود اطالعات   78و  77سامانه گلستان و ازطریق گزارش شماره 

 .الزم را بدست آورد

ت هزار لایر )غیرقابل استرداد( بابت هزینه ثبت نام از طریق پرداخ 800واریز مبلغ ✅

                                    .الکترونیکی سامانه گلستان دانشگاه سمنان الزامی می باشد

شده تفاوتی  قبالً اعالم هایباید با معدل پذیرفته شده مدرک کارشناسی )لیسانس( معدل✅

از تلقی شدن قبولی، « یکنلم  کان»نداشته باشد. بدیهی است که در غیر این صورت، ضمن 

 .نام متقاضیان دارای مغایرت معدل حتماً خودداری می شودثبت

 نامنشده باشند، ثبت التحصیلفارغ 1401/06/31 حداکثر تا تاریخ از پذیرفته شدگانی که✅

 .رفتار خواهد شد با ایشان مقررات آنان، طبق قبولی شدن تلقی« یکنلمکان»نمی شود و ضمن

های وزارتی و دستورالعمل پذیرش  شود آیین نامهرم تقاضا میاز پذیرفته شدگان محت✅

واقع در سایت دفتر استعدادهای درخشان  1401بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال 

دانشگاه سمنان را بررسی کرده و در صورت وجود هرگونه مشکل موارد را به دفتر 

از قوانین بر عهده فرد پذیرفته  استعدادهای درخشان اطالع دهند. مسئولیت هرگونه تخلف

 شود داوطلبی مشخص ، چنانچهتحصیل و هنگام ناماز ثبت شده است. ضمنا در هر مرحله

باشد و قبولی باطل و یا اطالعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمی نموده را کتمان حقایق

 .خواهد شد

نه گلستان دانشگاه سمنان به ارسال مدارک باید به صورت الکترونیکی از طریق ساما✅

صورت پذیرد. مدارکی که از طریق پست یا دستی ارسال  golestan.semnan.ac.ir آدرس

 .شوند، بررسی نخواهند شد



 

 
 

آموختگان دانشگاه سمنان باید درخواست صدور گواهی رتبه را از دانشجویان و دانش ✅

ی درخواست، به دفتر منوی ارسال اینترنت -طریق وبگاه دفتر استعدادهای درخشان

 .استعدادهای درخشان ارسال نمایند. پس نیازی به مراجعه حضوری نیست

کاربردی، -غیرانتفاعی، علمی-های پیام نور، آزاد اسالمی، غیردولتی دانشجویان دانشگاه✅

شدگان آزمون اختصاصی الملل )خودگردان( و همچنین پذیرفته های بین فرهنگیان و پردیس

شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی، دارندگان مدرک حوزوی معادل یرفته )داخلی(، پذ

های مجازی، نیمه حضوری و کارشناسی ناپیوسته و نیز اتباع  کارشناسی، دانشجویان دوره

 .غیرایرانی مجاز به ثبت نام در این دوره کارشناسی ارشد نیستند

 .اسی استاولویت پذیرش براساس اولویت رشته و گرایش دوره کارشن✅

از آنجایی که پذیرش نهایی براساس مدارک و سوابق است، مدارک ناقص بررسی نمی ✅

 .شود

پذیرش نهایی منوط به تأیید شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان و سازمان ✅

 .سنجش آموزش کشور می باشد

در صورت پذیرش نهایی به همراه داشتن اصل مدارک ارسالی برای ثبتنام ضروری ✅

 .است

در صورت پذیرش نهایی متقاضی در دانشگاه سمنان و درج نام پذیرفته شده در پرتال ✅

سازمان سنجش آموزش کشور توسط دانشگاه سمنان، متقاضی نمی تواند از دانشگاه دیگر 

 .پذیرش بگیرد

شدگان نهایی از طریق سایت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  اسامی پذیرفته ✅

دانشگاه سمنان برای ثبت نام اعالم خواهد شد. بعد از اعالم نتایج همه افراد موظف هستند 

 .جهت انجام ثبت نام مراجعه نمایند و عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل است



 

 
 

ها برای سازمان سنجش گرایش -شتهحق اعمال تغییر در عنوان و ظرفیت برخی ر✅

 .باشدآموزش کشور محفوظ می

 .پذیر نیستتغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده به هیچ وجه امکان ✅
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 رشته های بدون کنکور دانشگاه سمنان

دارد که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم دانشگاه سمنان از یک سری رشته ها پذیرش 

 .کرد

  

 رشته های بدون کنکور ریاضی

مهندسی خط و سازه های 

 مهندسی شیمی       ریلی
 مهندسی عمران

 مهندسی برق فیزیک مهندسی

 مهندسی مکانیک مهندسی مواد و متالورژی

 مهندسی اپتیک و لیزر مهندسی انرژی

 مهندسی صنایع مهندسی کامپیوتر

 مهندسی هوافضا مهندسی معماری

 مهندسی شهرسازی مهندسی معدن

 مهندسی نقشه برداری مهندسی پلیمر

 مهندسی راه آهن مهندسی پزشکی

 چند رسانه ای معماری داخلی

 مهندسی نفت مهندسی مکانیک بیوسیستم )کشاورزی(



 

 
 

 علوم مهندسی مهندسی مدیریت پروژه

 آمار علوم و مهندسی آب

 فیزیک علوم کامپیوتر

 مهندسی ماشین های صنایع غذایی مهندسی ساخت و تولید

   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

  

  

رشته های بدون کنکور تجربی را نیز ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سمنان 

 .در ادامه آورده ایم

  

  

 رشته های بدون کنکور تجربی

 زیست شناسی گیاهی زیست شناسی جانوری

 علوم و مهندسی شیالت زمین شناسی

 علوم دامی شیمی کاربردی

 مهندسی طبیعت زیست شناسی سلولی و مولکولی

 علوم و مهندسی خاک علوم و مهندسی باغبانی



 

 
 

 مهندسی صنایع مبلمان علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی(

 بهداشت مواد غذایی مهندسی فضای سبز

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی علوم و مهندسی محیط زیست

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی شیمی محض

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های 

 سلولزی
 گیاه پزشکی

 میکروبیولوژی علوم و مهندسی جنگل

 زیست فناوری اقتصاد کشاورزی

  

  

رشته های بدون کنکور انسانی را نیز ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سمنان 

 .در ادامه آورده ایم

       

  

 رشته های بدون کنکور انسانی

 زبان و ادبیات فارسی روابط عمومی

 علوم قضایی روزنامه نگاری



 

 
 

 تبلیغ و ارتباطات –معارف اسالمی  مدیریت بازرگانی

 مدیریت دولتی معارف اسالمی و علوم قرآنی

 جامعه شناسی مدیریت بیمه

 علوم تربیتی معارف اسالمی و اخالق

 مدیریت صنعتی تاریخ

 فقه و حقوق اسالمی معارف اسالمی و ادیان

 مدیریت کسب و کارهای کوچک حسابداری

 مدیریت امور بانکی زبان شناسی

   حقوق

       

  

رشته های بدون کنکور هنر را نیز ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سمنان در 

 .ادامه آورده ایم

  

  

 رشته های بدون کنکور هنر



 

 
 

 عکاسی
نوازندگی موسیقی ایرانی 

تلویزیون و هنرهای 

 دیجیتالی

 نقاشی ایرانی طراحی پارچه

نقاشی سینما طراحی 

 صنعتی
 ادبیات نمایشی

 کارگردانی تلویزیون طراحی لباس

 آهنگسازی هنرهای صناعی

 صنایع دستی بازیگری طراحی صحنه

کتابت و نگارگری 

 باستان شناسی
 نمایش عروسکی

طراحی و ساخت طال و 

 جواهر
 مجسمه سازی

 مرمت فرش

آثار تاریخی مرمت 

 بناهای تاریخی
  

  



 

 
 

 .رشته های بدون کنکور زبان های خارجی را نیز در ادامه می توانید بررسی کنید

آموزش زبان انگلیسی،زبان روسی،زبان و ادبیات ارمنی،زبان و ادبیات انگلیسی، ادبیات 

 .فرانسه، مترجمی زبان انگلیسی، زبان آلمانی از جمله این موارد هستند
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 مشاوره ثبت نام رشته های بدون کنکور سمنان

در خصوص نحوه تحصیل افرادی که با کنکور و بدون کنکور وارد دانشگاه سمنان می 

 .شوند، باید بگوییم که شرایط تحصیل هر دو گروه یکسان می باشد

 .ان بدون کنکور در مدرک آن ها قید نمی شودحتی عنو

داوطلبانی که پس از ثبت نام و انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه سراسری سمنان و پس از 

اعالم نتایج بدون کنکور موفق به کسب نتیجه قبولی شوند، می توانند ادامه مراحل را جهت 

 .ثبت نام طی نمایند

  

  

 خالصه مطلب

کردیم به بررسی نحوه ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه سمنان  ما در این مطلب سعی

بپردازیم. اینکه شرایط تحصیل و ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه سمنان چیست و شامل 

چه مراحلی می شود، بررسی گردید. به عالوه مدارک مورد نیاز ثبت را نیز اعالم کردیم. از 

دانشگاه سمنان از نظر شرایط تحصیلی هیچ تفاوتی  آنجایی که کارشناسی ارشد بدون کنکور

با دوره های با آزمون ندارد، ما در این مطلب سعی کردیم تمامی جزییات آن را بررسی کنیم. 

در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص ثبت نام 

 .رشناسان ما تماس بگیریدارشد بدون آزمون دانشگاه سمنان داشتید، می توانید با کا

  

  

 


