با سمه تعالي
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
برای سال تحصیلی 1398-99
 -1مقدمه
دانشگاه صنع تي نوشیرواني بابل بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلي کارشناسي ارشد ابالغ
شده توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و شیوه نامه مصوب دانشگاه ،از میان متقاضیان واجد شرایط تعداد محدودی را بدون آزمون
جهت ورود به دوره کارشناسي ارشد سال تحصیلي  1398-99ميپذیرد.
 -2حداقل شرایط الزم
 -1-2پس از  6نیمسال با گذراندن حداقل  105واحد درسي (یا  %75کل واحدهای درسيِ رشتهی کارشناسي خود) به لحاظ میانگین
جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند( .برای داوطلبانِ دانشجو در دانشگاههای سطح  1و)2
تبصره  -1داوطلباني که از دانشگاههای سطح  3دانشآموخته ميشوند باید ضمن داشتن شرایط بند  1-2حتما دارای رتبههای اول تا
سوم در میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
تبصره  -2داوطلباني که از دانشگاههای سطح  4دانشآموخته ميشوند باید ضمن داشتن شرایط بند  1-2حتما دارای رتبهی اول در میان
دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود و میانگین حداقل  17باشند.
(سطح بندی دانشگاهها بر اساس نامه ی معاونت محترم آموزشي وزارت علوم در انتهای همین فراخوان پیوست شده است)
 -2-2حداکثر تا تاریخ  98/6/31در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شوند.
 -3-2پذیرش برای سال تحصیلي بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفا برای یک بار امکان پذیر است.
 -4-2دوره ی کارشناسي متقاضي باید جزء دورههای روزانه یا نوبت دوم دانشگاههای دولتي باشد.
تبصره  -1تحصیل متقاضي در دوره کارشناسي باید به صورت تمام وقت باشد.
تبصره  -2مدارک دوره های مجازی ،نیمه حضوری و غیرحضوری مورد پذیرش نخواهد بود.
تبصره  -3دوره تحصیلي متقاضي در دوره کارشناسي باید کارشناسي پیوسته باشد.
 -3متقاضیان ویژه
 -1-3پرونده داوطلباني که در طول  6نیمسال در یک دورهی تمام وقت روزانه مقطع کارشناسي پیوسته و از دانشگاههای دولتي دانش
آموخته شوند و به لحاظ میانگین جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند ميتواند به صورت جداگانه برای
دوره کارشناسي ارشد همان سال بررسي شود.
 -2-3چنانچه ظرفیت پانزده درصد دوره کارشناسي ارشد رشتهای تکمیل نشد ،در این صورت دانشگاه از متقاضیان ده درصد بعدی
دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل با اولویت رتبه متقاضیان در آن رشته به عنوان ذخیره پذیرش خواهد کرد.
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 -3-3دانشگاه در خواست دانشجویاني که طول مدت تحصیلشان به دالیلي خارج از اختیار خود ( مانند بیماری ،ماموریت والدین یا همسر
ویا به دلیل زایمان) ،حداکثر دو نیمسال تحصیلي بیش از مدت مجاز مذکور در این اطالعیه بشود را پس از تایید کمیسیون موارد خاص
دانشگاه محل تحصیل ،برای استفاده از تسهیالت این شیوه نامه بررسي مي کند.
 -4-3دانشگاه ،برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم نهایي المپیادهای علمي-دانشجویي را برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط
به تشخیص شورای عالي برنامه ریزی آموزشي وزارت ،با ارائه معرفي نامه از دبیرخانه المپیاد ،به صورت مازاد بر ظرفیت با آزمون پذیرش
ميکند.
 -4نحوه ثبت نام
 -1-4ثبت نام فقط از طریق تارنمای سامانه گلستان دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل به آدرس  http://golestan.nit.ac.irامکان پذیر
است.
 -2-4در مرحله ی ثبت نام اولیه ،داوطلبان باید از طریق لینک موجود در سامانه گلستان (طبق شکل زیر) نسبت به ورود اطالعات اولیه و
ثبت شناسه کاربری و گذر واژه اقدام نمایند .داوطلبان باید در قسمت عنوان آزمون یکي از عناوینِ متقاضي سهمیه استعداد درخشان-
مقطع کارشناسي ارشد و یا متقاضي سهمیه استعداد درخشان-مقطع کارشناسي ارشد(ده درصد دوم) را بر اساس تطبیق شرایط خود با
بندهای  2یا  3همین اطالعیه انتخاب نمایند (طبق شکل زیر)

 -3-4در مرحله بعد ،کاربران پس از خروج از سامانه ،باید بار دیگر با شناسه کاربری و گذرواژهای که در ثبت نام اولیه انتخاب نمودهاند،
وارد سامانه شده و به ورود اطالعات فردی ،آموزشي و همچنین انتخاب رشته و گرایشهای مورد نظر خود بپردازند .این مراحل باید طبق
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شکل صفحه بعد به صورت دقیق انجام شده و به تایید داوطلب برسد .در نهایت داوطلب باید گواهي انجام ثبت نام را از سامانه اخذ نماید.
(مهم :در قسمت سوابق تحصیلی ،باید معدل دروس گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم درج شود)

 -4-4داوطلبان با ید در انتخاب رشته و گرایش حتما با توجه به مدرک کارشناسي خود بر اساس مدرک کارشناسي مورد قبول برای هر
کدام از رشته/گرایشها در جدول  1عمل نمایند.
 -5-4داوطلبان باید دقت کنند که در حال حاضر سامانه گلستان تنها برای انتقال مدارک استفاده ميشود و ثبت نام در آن به منزله واجد
شرایط بودن متقاضي نمي باشد .در نتیجه داوطلبان باید حداقل شرایط الزم ذکر شده در بند  2و نحوه انتخاب رشته در جدول  1را به
دقت رعایت نمایند.
 -6-4با توجه به اجباری بودن بارگذاری تعدادی از مدارک در سامانه مذکور بهتر است داوطلبان تصویر مدارک و تمهیدات زیر را برای ثبت
نام از پیش آماده نمایند:
الف -تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملي
ب -فایل یک قطعه عکس جدید داوطلب
ج -تصویر مدرک و یا گواهي موقت دوره کارشناسي (در صورت وجود)
د -تصویر ریزنمرات دوره ی کارشناسي
ه -پرداخت الکترونیکي  800،000ریال بابت هزینه ثبت نام از طریق سامانه گلستان
و -تصویر کاربرگ تایید شده توسط دانشگاه مبني بر قرار گرفتن دانشجو بر اساس معدل در میان ده درصد برتر هم ورودیها که از قسمت
فرمها و آیین نامهها /فرمهای مورد نیاز سایت استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس لینک شده قابل دریافت است:
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داوطلبان همچنین باید اصل این کاربرگ را نزد خود نگه دارند و در صورت پذیرش قطعي ،نسخه فیزیکي آن را در هنگام ثبت نام ارائه
دهند ،در غیر این صورت قبولي آنها کان لم یکن خواهد شد.

 -5تاریخ ثبت نام
عملیات ثبت نام توسط داوطلبان باید حداکثر تا تاریخ  98/3/31پایان یابد و پس از آن ارسال مدارک و یا ثبت نام از طریق سامانه
ممکن نخواهد بود.
 -6پذیرش
رتبه بندی دانشجویان بر اساس شیوه نامهی پذیرش دانشجوی سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتي نوشیرواني بابل (که در
آدرس اینترنتي سایت استعدادهای درخشان دانشگاه در قسمت قوانین و آیین نامه ها به آدرس زیر قابل دریافت است) انجام خواهد شد.

داوطلباني که پذیرش شده باشند در صورت انصراف ،باید در تاریخي که از طریق تارنمای دانشگاه اعالم خواهد شد ،اقدام به انصراف نمایند
در غیر اینصورت برای ایشان گواهي قبولي در سهمیه استعدادهای درخشان صادر نخواهد شد .بر اساس اعالم سازمان سنجش ،داوطلباني
که توسط بیش از یک دانشگاه برای قبولي در سهمیه استعدادهای درخشان معرفي شوند ،برای قبولي در هیچ کدام تایید نخواهند شد.
 -7تذکرهای مهم
کلیه ی اطالعات وارد شده در سامانهی گلستان باید در نهایت دقت و صحت باشد و چنانچه خالف آن ثابت شود و یا ایراد یا
نقصی در مدارك ارائه شده وجود داشته باشد ،دانشگاه مجاز است که پذیرش متقاضی را کان لم یکن اعالم کند.
متقاضی باید ترتیب اولویت رشتههای انتخابی را به دقت مشخص کند زیرا دانشگاه مجاز است در صورت انصراف
دانشجویان قبول شده در اولویتهای قبلی و تشخیص دانشگاه ،رشتهی قبولی متقاضی را بدون کسب نظر از وی به آن
اولویتها تغییر دهد.
در صورت عدم ثبت نام در سال تحصیلی جدید در این دانشگاه علیرغم پذیرش در سهمیه استعدادهای درخشان و عدم
اعالمِ تصمیم انصراف در زمان تعیین شده توسط دانشگاه ،برای متقاضی گواهی قبولی در سهمیهی استعدادهای درخشان
صادر نخواهد شد.

دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،شماره تماس011-35501205 :
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جدول شماره  -1رشته های کارشناسی ارشد دارای ظرفیت پذیرش سهمیه استعدادهای درخشان و مدرك کارشناسی
مورد قبول برای هر کدام
رشته کارشناسي مورد قبول

ردیف

رشته

1

ریاضي محض – جبر

ریاضیات و کاربردها

2

ریاضي محض -آنالیز

ریاضیات و کاربردها

3

ریاضي محض -هندسه (توپولوژی)

ریاضیات و کاربردها

4

ریاضي کاربردی -آنالیز عددی

ریاضیات و کاربردها

5

فیزیک – پالسما

فیزیک -فیزیک مهندسي

6

فیزیک -فیزیک بنیادی

فیزیک -فیزیک مهندسي

7

فیزیک -اپتیک و لیزر

فیزیک -فیزیک مهندسي

8

شیمي -شیمي تجزیه

شیمي محض-شیمي کاربردی

9

شیمي – شیمي آلي

شیمي محض-شیمي کاربردی

10

مهندسي عمران -راه و ترابری

مهندسي عمران

11

مهندسي عمران -ژئوتکنیک

مهندسي عمران-عمران

12

مهندسي عمران  -زلزله

مهندسي عمران-عمران

13

مهندسي عمران – محیط زیست

مهندسي عمران-عمران

14

مهندسي عمران -آب و سازه های هیدرولیکي

مهندسي عمران-عمران ،عمران-آب

15

مهندسي عمران – سازه

مهندسي عمران-عمران

16

مهندسي عمران-سواحل ،بنادر و سازه های دریایي

مهندسي عمران-عمران ،عمران-آب

دانشکده علوم پایه

دانشکده مهندسي عمران

دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر
17

مهندسي برق – سیستم های قدرت

مهندسي برق-قدرت و کنترل

18

مهندسي برق – الکترونیک قدرت و ماشین های
الکتریکي

مهندسي برق-قدرت و کنترل

19

مهندسي برق -افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

مهندسي برق-الکترونیک

20

مهندسي برق – مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندسي برق-الکترونیک

21

مهندسي برق -سیستمهای الکترونیک دیجیتال

مهندسي برق-الکترونیک

22

مهندسي برق -مخابرات سیستم

مهندسي برق-الکترونیک ،مخابرات و کامپیوتر

23

مهندسي برق -مخابرات میدان و موج

مهندسي برق-الکترونیک ،مخابرات و کامپیوتر

24

مهندسي برق – کنترل

کلیه گرایشهای مهندسي برق و ریاضي

25

مهندسي کامپیوتر -معماری سیستم های
کامپیوتری

کلیهی گرایشهای کامپیوتر (سختافزار-
نرمافزار -فنآوری اطالعات -علوم کامپیوتر) و
برق (الکترونیک -مخابرات -کنترل)

26

مهندسي کامپیوتر -نرم افزار

کلیهی گرایشهای کامپیوتر (سختافزار-
نرمافزار -فنآوری اطالعات -علوم کامپیوتر)
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27

کلیه گرایشهای مهندسي برق ،کامپیوتر و
بیوالکتریک

مهندسي پزشکي -بیو الکتریک

دانشکده مهندسي مکانیک
28

مهندسي مکانیک – تبدیل انرژی

مهندسي مکانیک-حرارت و سیاالت

29

مهندسي مکانیک – طراحي کاربردی

مهندسي مکانیک-جامدات،ساخت و تولید

30

مهندسي معماری کشتي -سازه کشتي

مهندسي مکانیک -حرارت و سیاالت و
جامدات ،مهندسي دریا ،مهندسي عمران-
محیط زیست

31

مهندسي مکانیک -ساخت و تولید

مهندسي مکانیک -ساخت و تولید

دانشکده مهندسي مواد و صنایع
32

مهندسي مواد – شناسایي و انتخاب مواد مهندسي

مهندسي مواد:کلیهی گرایشها ،مهندسي
مکانیک :ساخت و تولید و جامدات ،مهندسي
پزشکي :بیومتریال

33

نانو فناوری-نانو مواد

مهندسي مواد:کلیهی گرایشها ،مهندسي مواد

34

مهندسي پزشکي-بیومتریال

مهندسي پزشکي ،مهندسي مواد

35

مهندسي صنایع -لجستیک و زنجیره تامین

مهندسي صنایع

36

مهندسي صنایع – بهینه سازی سیستم ها

مهندسي صنایع

37

مهندسي صنایع – سیستمهای سالمت

مهندسي صنایع

دانشکده مهندسي شیمي
38

مهندسي شیمي -طراحي فرایند

مهندسي شیمي:کلیه گرایشها

39

مهندسي شیمي -فرایندهای جداسازی

مهندسي شیمي:کلیه گرایشها

40

مهندسي شیمي -ترمو سنتیک و کاتالیست

مهندسي شیمي:کلیه گرایشها

41

مهندسي شیمي -بیو تکنولوژی

مهندسي شیمي:کلیه گرایشها
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1396/08/07
2/178978
ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل

رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺆﺳﺴﻪ /ﻣﺠﺘﻤﻊ /داﻧﺸﮕﺎه ...

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮي
7436694

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام؛
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀـﺮ ﻫﺴﺘﯿـﺪ ،در اﺟﺮاي ﻣﺎده  3ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎ و ﺿﻮاﺑـﻂ اﺟﺮاﺋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻣﺎﯾﺶ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺶ( ﻣﺼﻮب  94/12/18ﺷﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و در
اداﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻃﺮح ﺳـﻄﺢﺑﻨﺪي داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻋﻼم
ﮔﺮدﯾـﺪه ﺑﻮد ،ﺑـﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧـﺪ؛ ﮐﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺮاﮐﺰ و ﻧﻈﺮات
اﺻـﻼﺣﯽ و ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮي و راهاﻧـﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  unirank.msrt.irاﮐﺜﺮ ﻣﺆﺳـﺴﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
روزﺷـﺪه ﺧﻮد را اراﺋﻪ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ ،ﻧﻈﺎم ﺳـﻄﺢﺑﻨـﺪي در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾـﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷـﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺣﺪود  120ﻣﺆﺳـﺴﻪ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس و ﺿـﻤﻦ ﺗﺸـﮑﺮ از ﻫﻤﮑـﺎري ارزﻧـﺪة رﺋﯿﺴـﺎن ﻣﺤـﺘﺮم
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ؛ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ،ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺘﺎد آﻣﺎﯾﺶ آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ و در دو دﺳﺘﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد:
ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺤﻮري

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓّﻨﺎوري،
1

ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

2

ﻣﻠﯽ

د ﺳ ﺘﻪ

ﺟﺎﻣﻊ

اﺳﺎﻣﯽ
)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ(
داﻧﺸﮕﺎه :اﺻـﻔﻬﺎن ،ﺗـﺒﺮﯾﺰ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣـﺪرس ،ﺗﻬﺮان،
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺷﯿﺮاز ،ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي
ﻣﻠﯽ

ﺗﺨﺼﺼﯽ

داﻧﺸـﮕﺎه :ﺻﻨﻌـﺘﯽ اﺻـﻔﻬﺎن ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐـﺒﯿﺮ،
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼـﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ،
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان

ﺟﺎﻣﻊ

داﻧﺸﮕﺎه :اروﻣﯿﻪ ،اﻟﺰﻫﺮاء)س( ،ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ،
ﺧﻮارزﻣﯽ ،رازي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،زﻧﺠﺎن ،ﺳﻤﻨﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن ،ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن ،ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان
اﻫﻮاز ،ﮐﺎﺷﺎن ،ﮔﯿﻼن ،ﻣﺎزﻧﺪران ،ﯾﺰد

ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ،ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻓّﻨﺎوري و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ
ﺗﺨﺼﺼﯽ

داﻧﺸﮕﺎه :ﺳـﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﺑـﻞ ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ
ﺷـﺎﻫﺮود ،ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷـﯿﺮاز ،ﻋﻠﻮم ﭘـﺎﯾﻪ زﻧﺠﺎن ،ﻋﻠﻮم

ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن ،ﻫﻨﺮ
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داﻧﺸﮕﺎه :اراك ،اﯾﻼـم ،ﺑﺠﻨـﻮرد ،ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣـﺎمﺧﻤﯿﻨﯽ

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺟﺎﻣﻊ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ،
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3

ﻣﻨﻄﻘﻪاي

4

ﻣﺤﻠﯽ

)ره( ،ﺣﮑﯿـﻢ ﺳـﺒﺰواري ،ﺧﻠﯿــﺞ ﻓـﺎرس ،داﻣﻐـﺎن ،زاﺑـﻞ،
ﺷﻬﺮﮐﺮد ،ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ ،ﻗﻢ ،ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن،
وﻟﯽﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( رﻓﺴﻨﺠﺎن ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﯾﺎﺳﻮج

ﺑﺎ اوﻟﻮﯾِﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي

ﺗﺨﺼﺼﯽ

داﻧﺸﮕﺎه :ﺗﺤﺼـﯿﻼتﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻓّﻨﺎوري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ،
درﯾـﺎﻧﻮردي و ﻋﻠﻮم درﯾـﺎﯾﯽ ﭼﺎﺑﻬـﺎر ،ﮐﺸـﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ راﻣﯿﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺳـﺎري ،ﻋﻠـﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾـﺎﯾﯽ ﺧﺮﻣﺸـﻬﺮ ،ﻫﻨﺮ اﺳـﻼﻣﯽ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن

ﺟﺎﻣﻊ

داﻧﺸﮕﺎه/داﻧﺸﮑﺪه :آﯾـــﺖاﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺑﺮوﺟﺮدي ،ﺗﺮﺑﺖ
ﺣﯿﺪرﯾﻪ ،ﺟﻬﺮم ،ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ)س( ،ﻣﺮاﻏﻪ ،ﻣﻼﯾﺮ

ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
اي

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﺎ اوﻟﻮﯾِﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي
ﻣﺤﻠﯽ

ﺗﺨﺼﺼﯽ

داﻧﺸﮕﺎه/داﻧﺸﮑﺪه :ﺻــﻨﻌﺘﯽ اراك ،ﺻــﻨﻌﺘﯽ اروﻣﯿــﻪ،
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر دزﻓﻮل ،ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺑﻬﺒﻬﺎن ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻢ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻓﻨﯽ
و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓّﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻗﻮﭼﺎن،
ﻫ ﻨ ﺮ ﺷ ﯿ ﺮاز

ﻣﻼﺣﻈﺎت:
 -1ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻓﻮق ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﻄﺢ  4ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 -2در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ،ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 - 3ﻣﺆﺳـﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸـﻤﻮل ﺳـﻄﺢ ﺑﻨﺪي ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل
در ﭘﺎﯾﺎن ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم را در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻼي ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﻣﺴﺄﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺑﺎ آرزوي ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺎﺳﺮ
ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ

ﺷﻤﺎره ﭘﯿﮕﯿﺮي
7436694

روﻧﻮﺷﺖ :
 - 1اﻋﻀﺎء ﺷﻮراي ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر
 - 2ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع
 - 3ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ
 - 4دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺐ زادﮔﺎن ﺟﻬﺖ اﻃﻼع و اﻗﺪام ﻻزم

