فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی  98-97دانشگاه مالیر
بااطالع متقاضیان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد برای سال 1397میرساند؛
بند  1-1ماده  1آیین نامه شماره  21/77948مورخ  93/5/5به شرح زیر تغییر و برای سال تحصیلی  96-97وبعداز آن
تصویب شد.
"متقاضی پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد باید پس از  6نیمسال (بجز نیمسال تابستان بعد از نیمسال ششم) با
گذراندن سه چهارم واحد کد رشته کارشناسی خود ،جزء  10درصد برتر هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در  8نیمسال
( )1397/06/31فارغالتحصیل گردند"
در همین راستا دانشگاه مالیر در نظر دارد بر اساس آیین نامه  21/96474مورخ  94/5/24و نامه شماره  2/140036مورخ
 1395/7/4مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان از بین دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی  93-94دانشگاههای دولتی
واجد شرایط ،در مقطع کارشناسی ارشد رشته های موجود در سال تحصیلی  97-98بصورت بدون آزمون پذیرش نماید.
بازه زمانی برای ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال :96 -95

دانشجویان واجد شرایط می توانند فرم درخواست را تکمیل و پس از تایید های الزم به همراه سایر مدارک جهت بررسی حداکثر تا
پایان وقت اداری  97/2/31به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تحویل داده و یا از طریق پست سفارشی به آدرس :مالیر –
کیلومتر  4جاده مالیر اراک – دانشگاه مالیر – حوزه معاونت آموزشی – دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه مالیر با کد
پستی  65719-95863ارسال نمایند.
مدارکی مورد نیاز:
 تکمیل فرم  2برگی درخواست متقاضی پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد 2قطعه عکسکپی صفحه اول شناسنامه ( در صورت دارا بودن توضیحات در شناسنامه کپی آن نیز لحاظ گردد) -کپی کارت ملی

ریزنمرات تا پایان ترم 7 گواهی رتبه در فرم درخواست که به تایید آموزش دانشگاه متقاضی رسیده باشد.-اسکن مقاالت چاپ شده ویا نامه پذیرش مقاله از مجالت معتبردانشگاهی

 اسکن گواهی شرکت در دوره اموزشی ویا طرح و .. .که متقاضی در راستای رشته تحصیلی خود گذرانده باشد. -اصل و کپی واریز مبلغ  500000ریال به شماره حساب  2433118084بانک تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه مالیر

رشته های کارشناسی ارشد موجود در سال تحصیلی 97-98
دانشکده

رشته

گرایش

ریاضی محض

جبر
آنالیز ریاضی

ریاضی و آمار

علوم پایه

هندسه (توپولوژی)
ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

شیمی

شیمی فیزیک

فیزیک

ماده چگال

فتونیک

-

زیست شناسی گیاهی

فیزیولوژی

علوم و مهندسی محیط زست

تنوع زیستی
آلودگی های محیط زیست
ارزیابی و آمایش سرزمین

منابع طبیعی و محیط زیست

علوم و مهندسی جنگل

عمران و بهره برداری

علوم و مهندسی آبخیزداری

مدیریت حوزههای آبخیز
آبخیزداری شهری
مدیریت مرتع

علوم و مهندسی مرتع

اصالح و احیا مرتع

علوم ومهندسی باغبانی

تولیدات محصوالت گلخانهای
درختان میوه

کشاورزی

علوم و مهندسی آب

منابع آب

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
شیمی ،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

مدیریت منابع خاک

فیزیک و حفاظت خاک
منابع خاک و ارزیابی اراضی

علوم دامی

تغذیه دام
تغذیه طیور

مهندسی عمران

ژئوتکنیک
سازه

فنی و مهندسی

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

مهندسی مواد

سرامیک

مهندسی برق

الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
مخابرات سیستم

ادبیات و علوم انسانی

فلسفه و کالم اسالمی

-

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

تعلیم و تربیت اسالمی

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

زبان و ادبیات انگلیسی

-

روانشناسی عمومی

-

