
 

 
 

بر اساس استعدادهای درخشان در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی  ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه چابهار اطالعیه

 106دانشجو و  2707این شهرستان منتشر شد. دانشگاه چابهار در استان سیستان و بلوچستان واقع شده و در حال حاضر 

ناشر دو مجله  استاد در این مرکز آموزشی مشغول به فعالیت می باشند. دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

 .مقاله معتبر بین المللی نیز از این دانشگاه استخراج شده است 507تخصصی است و هم چنین تا کنون 

داوطلبانی که واجد شرایط اعالم شده از سوی این دانشگاه هستند، باید ضمن مطالعه ضوابط و مقررات پذیرش، حداکثر تا  

. از آنجا که بسیار با شرایط و رشته های ارائه شده در این دانشگاه آشنایی اسفند ماه مدارک خود را ارسال کنند 15  تاریخ

 .ندارند، در ادامه توضیحاتی در این خصوص ارائه خواهیم کرد

 

 شرایط ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه چابهار 



 

 
 

ی درخشان در مقطع تحصیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار براساس آئین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادها

نماید. داوطلبان آزمون ارشد   1402-1403کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو برای نیمسال مهر سال تحصیلی 

 :دریانوردی و علوم دریایی باید شرایط زیر را داشته باشند

التحصیلی را  م را برای فارغمتقاضی میبایست در پایان شش نیمسال اول تحصیلی حداقل سه چهارم کل واحدهای الز -1

 .گذرانیده باشد

درصد برتر دانشجویان تکمیل نشود، تقاضای  15اگر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد با  -2

 .دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار با میانگین کل ده درصد برتر در پایان شش نیمسال بررسی خواهد شد

 .درصد اول باشد 15پایان شش نیمسال اول تحصیل میان هم رشته و هم ورودی های خود جز  داوطلب میبایست در -3

 .طول سال های تحصیلی متقاضی نباید بیش از هشت نیمسال بیشتر شود -4

 .پذیزش برای سال تحصیلی جدید بالفاصله بعد از دانش آموختگی و فقط برای همان سال انجام میشود -5

به شرطی که در هشت نیم سال به تحصیل خود پرداخته باشند  96ه کارشناسی ورودی بهمن دانش آموختگان دور -6

 .میتوانند درخواست خود را ارائه کنند

 .کلیک کنید دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزادبرای اطالع از 

  

 توضیحات مهم در خصوص ثبت نام ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه چابهار 

واجد شرایط برای ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه چابهار هستند، باید قبل از هر چیز نکات زیر را هنگام  افرادی که 

 :تکمیل فرایند اسم نویسی مدنظر قرار دهند

 .پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد مطابق وزارت علوم و تحقیقات و فناوری انجام میپذیرد .1
 .دارک و مستندات برای تطبیق شرایط آیین نامه به سازمان سنجش ارسال میشودلیست اسامی پذیرفته شدگان به همراه م .2
 .تغییر رشته و یا تغییر محل پذیرفته شدگان آزمون های استعداد های درخشان در دوره کارشناسی ارشد مجاز نیست .3
چنین اسامی آن ها در پرتال    متقاضیانی که طبق آیین نامه در آزمون ارشد دانشگاه دریانوردی چابهار پذیرفته شوند، و هم .4

 .سازمان سنجش ثبت شود امکان پذیرش در دیگر دانشگاه ها را از دست خواهند داد
نام از سایت دانشگاه و پیگیری کنند و تا  روز از آخرین زمان ثبت  ۳۰متقاضیان میبایست نتیجه پذیرش اولیه را به مدت  .5

شدگان برای  عتراض وجود دارد اما در غیر این صورت اسامی پذیرفته یک هفته بعد از اعالم نتایج پذیرش اولیه، امکان ا
 .شود و عواقب آن با دانشجو خواهد بودتایید نهایی به سازمان سنجش ارسال می 

 .وجه پرداختی و یا مدارک ارسالی داوطلبان به هیچ عنوان مسترد نمیگردد .6
 .اثر داده میشودبه مدارک ناقص و دریافت شده بعد از تاریخ اعالم شده ترتیب  .7

https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4/


 

 
 

 اسامی رشته های کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه چابهار 

در ادامه برای آن دسته از داوطلبانی که از رشته های ارائه شده در دانشگاه چابهار آگاهی ندارند، فهرستی از رشته های 

 .مقطع ارشد را ارائه کرده ایم

 گرایش نام رشته 

 بهره برداری آبزیانصید و  علوم و مهندسی شیالت 

 تکثیر و پرورش آبزیان علوم و مهندسی شیالت 

 فرآوری محصوالت شیالتی علوم و مهندسی شیالت 

 هیدرومکانیک کشتی مهندسی معماری کشتی 

 تبدیل انرژی  مهندسی مکانیک

 جانوران دریا  زیست شناسی دریا 

 بوم شناسی دریا زیست شناسی دریا 

 آلودگی دریا  زیست شناسی دریا 

 - محیط زیست دریا

 حمل و نقل دریایی  مدیریت دریایی

 بندر و کشتیرانی مدیریت دریایی

 شیمی دریا شیمی

 - مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای 

 - آموزش زبان انگلیسی

 - مدیریت بازرگانی دریایی

 - زبانشناسی همگانی 

 - زبان و ادبیات فارسی 

 اقتصاد محیط زیست  اقتصادی علوم 



 

 
 

 سواحل، بنادر و سازه های دریایی مهندسی عمران

  

 .یدکلیک کن  نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکوربرای اطالعات بیشتر از 

  

 

 .بر روی لینک کلیک نمایید ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه بجنوردبرای اطالع از 

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%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-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af/


 

 
 

  

 مدارک الزم برای ثبت نام ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه دریانوردی چابهار 

داشته داوطلبانی که متقاضی ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه چابهار هستند، باید مدارک زیر را برای ارسال به دناشگاه 

 :باشند

 (قطعه عکس 6با ذکر مشخصات داوطلب پشت عکس )برای ارسال پستی  ۳×۴ یک قطعه عکس  -1

 کارت ملی، شناسنامه و هم چنین تصویر از تمام صفحات شناسنامه -2

 ریز نمرات تایید شده توسط مدیر آموزش دانشگاه  -3

 تهیه اصل مدرک دیپلم یا گواهینامه موقت دیپلم 

 دانشگاهی و برای دانشجویان نظام قدیم گواهینامه موقت پیش دانشگاهی اصل مدرک پیش 

 تهیه یک نسخه از فیش تاییدیه مدرک پیش دانشگاهی یا متوسطه دوم )دبیرستان( از دفتر پیشخوان دولت

 تهیه دفترچه پذیرش و ثبت نام 

 (تهیه تصویر از صفحه اوال دفترچه بیمه )درصورت داشتن دفترچه بیمه

 میل شده متناسب با داوطلبفرم تک  -4

 .سایر مدارک شامل : رزومه علمی و مستندات پژوهشی متقاضی است -5

 هزار لایر توسط متقاضی به منظور درآمد اختصاصی دانشگاه دریا نوردی چابهار 500پرداخت مبلغ  -6

 .در صورت شاغل بودن تصویر آخرین حکم کار گزینی و موافقت نامه اداری الزامی میباشد  -7

  

 جدیدترین اخبار پیرامون ثبت نام بدون کنکور ارشد 

 زمان ثبت نام بدون کنکور ارشد دانشگاه چابهار اعالم شد



 

 
 

برای تکمیل  1401اسفند   15بهمن تا  11داوطلبان متقاضی ثبت نام بدون کنکور ارشد داشنگاه چابهار می توانند از تاریخ 

  .فرایند ثبت نام خود اقدام نمایند

 بدون کنکور ارشد دانشگاه زنجانثبت نام 

براساس این اطالعیه   .ای زمان بندی پذیرش دانشجوی بدون کنکور در دوره ارشد را اعالم کرد دانشگاه زنجان در اطالعیه 

در    ۱۴۰۲-۱۴۰۳های کشور که قصد ادامه تحصیل در مقطع ارشد در سال تحصیلی  دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه

 .بهمن ماه برای اسم نویسی اقدام نمایند ۳۰دارند، می بایست تا  این دانشگاه را

  

 اطالعیه 

 .توجه داشته باشید که در صورت عدم ارسال مدارک مورد نظر عواقب آن به عهده شخص دانشجو میباشد

  

 خالصه مطلب

نکور ارشد دانشگاه چابهار  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت نام بدون ک 98/10/01مورخ  2203--بر اساس آیین نامه آ

در رشته های  1402-1403بر اساس استعداد های درخشان بوده و اقدام به پذیرش دانشجو برای نیمسال مهر سال تحصیلی 

گفنه شده میکند. بر این اساس دانشجویان عالقه مند و واجد شرایط میتوانند طبق شرایطی که به آن پرداخته شد اقدام به ثبت 

 .نام کنند

چنانچنه شما داوطلبان گرامی در ارتباط با مطالب ارائه شده در این مقاله سوال و ابهامی دارید می توانید با کارشناسان ما  

 .در آکادمی ایران تحصیل تماس بگیرید تا کارشناسان ما اطالعات تکمیلی را در اختیار شما عزیزان قرار دهند

  

 .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 

 


