
 

بدون آزمون ( برای ورود به دوره  -اطالعیه شماره یک پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی ) استعداد درخشان 

 9398-99ارشد سال تحصیلی  کارشناسی

  )وزارت علوم تحقیقات وفناوری91 /93/94مورخ49999/4 نامه شمارهو91/94/91مورخ 499992/49آئین نامه شماره  در راستای اجرای 

ازمیان داوطلبان واجد شرایط ورود به دوره  98-99دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری جهت نیمسال اول سال تحصیلی 

های ذیل در مقطع مستندات متناسب ومرتبط با رشته پس از بررسی طبق فراخوان (کارشناسی ارشد بدون آزمون )استعدادهای درخشان 

 .دکارشناسی ارشد دانشجو می پذیر

 دانشکده مهندسی زراعی دانشکده علوم زراعی
دانشکده علوم دامی 

 وشیالت
 دانشکده منابع طبیعی

 ژنتیک وبه نژادی گیاهی 
گرایش – صنایع غذاییمهندسی علوم و

 فناوری مواد غذایی 

 اصالح دام ژنتیک و 

 وطیور

 گرایش: بخیزداریعلوم ومهندسی آ

 مدیریت حوزه آبخیز-1

 حفاظت آب وخاک -2

 سیالب و رود خانه -3

 آبخیزداری شهری -4

 هواشناسی کشاورزی توسعه روستایی
علوم دامی گرایش :               

 غذیه دامت

 مرتع:ومهندسی علوم 

 مدیریت مرتع -1

 گیاهان دارویی وصنعتی -2

 اصالح واحیای مرتع -3

 مدیریت جنگل  وطیور فیزیولوژی دام آبیاری و زهکشی کشاورزی در بیوتکنولوژی 

  تغذیه طیور مهندسی منابع آب حشره شناسی کشاورزی

-1 گرایش: اگروتکنولوژی -1

شناسایی ومبارزه با علف 

 های هرز

 فیزیولوژی گیاهان زراعتی  -2

 اقتصاد کشاورزی با گرایش های:

اقتصاد تولید ومدیریت واحدهای  .1

 کشاورزی

علوم ومهندسی   

    شیالت گرایش : 

 ثیر وپرورش آبزیانتک

 جنگل برداری وبهره عمران

 علوم زیستی جنگل 

  

 

 

 

 

 

 



 اکولوژی کیاهان زراعی -3

 

 بازاریابی محصوالت کشاورزی .2

طبیعی ومحیط اقتصاد منابع  .3

 زیست

 

مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری 

شیمی  -1خاک گرایش های : 

 -2 وتغذیه گیاه  وحاصلخیزی خاک

 بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک

 -1مدیریت ومنابع خاک گرایش : 

منابع  -2فیزیک و حفاظت خاک 

 خاک وارزیابی اراضی

 سازه های آبی

علوم ومهندسی   

 ومب  شیالت گرایش : 

 شناسی آبزیان

مهندسی صنایع چوب وفراورده 

 -1: گرایش –های سلولوزی 

 کامپوزیت های لیگنو سلولزی 

 حفاظت واصالح چوب2

 صنایع سلولوزی -4

باغبانی با گرایش ومهندسی علوم 

گیاهان   -2 درختان میوه  -1های 

 سبزی-4گیاهان زینتی  -3دارویی 

 تولید محصوالت گلخانه ای -5ها 

مهندسی مکانیک بیوسیستم با گرایش 

 های :

 طراحی و ساخت -1

 فناوری پس از برداشت -2

 انرژی های تجدید پذیر-3

علوم ومهندسی شیالت 

رآوری گرایش : ف

 محصوالت شیالتی

 

  بیماری شناسی گیاهی
علوم دامی گرایش: 

 زنبور عسل
- 

 -   زیست شناسی سلولی ومولکولی

ضروری است متقاضیان گرامی شرایط ثبت نام را بادقت مطالعه وپیش از ثبت نام از واجد شرایط بودن خود 

 اطمینان حاصل نمایند. 

نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه  1وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری متقاضی پس از  11/12/1351مورخ 255594/2شماره  نامهبر اساس  :9

 چهارم واحد های درسی ؛ به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته وهم ورودی باشد..

معیار تعیین دانشجوی برتر تعداد واحد های گذرانده تا پایان نیمسال ششم خواهد  : در صورت مساوی شدن معدل دو دانشجو تا حد صدم نمره2

 بود.

 ( 31/1/58حداکثر ) متقاضی بایستی حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش آموخته شود. :3

 پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش اموختگی وصرفا برای یک بار امکان پذیر است. :4



درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این ماده به دلیل انصراف یا عدم تقاضا ، از تسهیالت مربوطه استفاده نکرده باشند وظرفیت  15:چنانچه 5

ت ده ) شایان ذکر استکمیل نشده باشد، دراینصورت دانشگاه مجاز به پذیرش صرفا ده درصد برتر بعدی همین دانشگاه با اولویت رتبه می باشد.

     ورت تقاضا ودرخواست متقاضی در هنگام ثبت نام قابل بررسی خواهد بود(درصد بعدی در ص

را به تشخیص شورای عالی رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته برگزیده شده : 1

 پذیرش نمایدادوبا تائید وزارت علوم دبیرخانه المپی نامه  معرفیبا ارائه برنامه ریزی آموزشی وزارت 

 

 به مجاز للالم بین وپردیس کاربردی- علمی,  انتفاعی غیر –دانش آموختگان کارشناسی ناپیوسته , دانشگاه پیام نور , آزاد اسالمی , غیر دولتی  :9

 .نیستند درخشان استعداد پذیرش برای نامه آئین این مزایای از استفاده و شرکت

 

 منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ نظام وظیفه برای داوطلبان مردنداشتن : 8

 در صورت پذیرش نهایی ، تغییر گرایش امکان پذیر نمی باشد.: 5

 نداشتن -3ایران اسالمی جمهوری نظام با مخالفت وعدم اساسی قانون پذیرفتن -2 اسالم مبین دین به اعتقاد -1) عمومی صالحیت بودن : دارا11

 ( حزبی وابستگی عدم -4 پیشینه سوء

 

 تذکر مهم:

 ارائه درخواست ودارا بودن شرایط، به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نمی باشد.  .1

نان توسط مراجع ذی صالح وتائید نهایی سازمان سنجش وآموزش کشور می آپذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تائید صالحیت عمومی  .2

 باشد.

 قابل استرداد نخواهد بود. ومدارک وجه پرداختی  .3

 پیشنهاد اولویت های بعدی فقط برای گرایش یا رشته های مرتبط با کارشناسی متقاضی امکان پذیر است.  .4

 مدارک مورد نیاز:

 (2و1( تکمیل و ارائه فرم های تقاضای پذیرش ) فرم شماره )1

 ( کپی گواهی فراغت از تحصیل در دوره کارشناسی . 2

برای دانشجویان ترم آخر و تصویر کامل ریزنمرات کارشناسی برای دانش آموختگان کارشناسی ششم ر ریز نمرات دوره کارشناسی تا پایان نیمسال ( تصوی3

 پیوسته.

 ( تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی.4

 دوقطعه 3×4( عکس 5



 ( تصویر مدارک ومستندات مربوط به سوابق پژوهشی )درصورت وجود(1

به نام حساب درآمدهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  918583415حساب شماره ( به پانصد هزارریال )955555مبلغ اصل رسید بانکی واریز ( 9

 بابت هزینه ثبت نام  5181طبیعی ساری ، نزد بانک تجارت شعبه بلوار خزر ساری کد شعبه 

 

 

 

 نکات مهم درمراحل ثبت نام الکترونیک :

 بانکی فیش اسکن –کد ملی  -با ارسال نام و نام خانوادگی  gmail.com1352pardis.sari@ارسال درخواست از طریق ایمیل به صندوق  .1

 و یوزرنیم صدور جهت تقاضا مورد شد ار رشته و مقطع –کارشناسی تحصیلی رشته –شماره شناسنامه  -ه تلفن ثابت و همراه شمار – واریزی

 می توصیه. شد خواهد ارسال متقاضی ایمیل به و صدور ساعت24 مدت در حداکثر نام ثبت مجوز.  الکترونیکی نام ثبت مجوز صدور و پسورد

 ن فرصت نسبت به درخواست مجوز اقدام نمایند.دراولی محترم متقاضیان گردد

 ذکر گردد. "درخواست مجوز ثبت نام الکترونیک جهت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد "عنوان ضروری است در فیلد موضوع ایمیل  .2

به آدرس  دانشگاه داخلو از  //:samaweb/applicantlogin.asp85,185,115,112http/مراجعه کنندگان از بیرون دانشگاه به آدرس  .3

/samaweb/applicantlogin.asp192,11,11,15http:// )نرم افزار ثبت نام الکترونیکی وتکمیل فرم مشخصات فردی و ارسال )آپلود

توجه و مطالعه راهنمای ثبت نام الکترونیکی )راهنمای سیستم در  نسخه اسکن شده مدارک مورد نیاز ثبت نام )موارد یک تا هفت فوق الذکر( با

 از ارسال تصاویر مدارک تهیه شده با موبایل یا دوربین عکاسی خودداری شود ( . -همان صفحه

 اخذ کد رهگیری و چاپ صفحه مربوطه و نگهداری آن تا زمان بررسی مدارک و اعالم نتایج . .4

 

آدرس: دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی به  99/4/98لغایت   45/94/99از تاریخ خود را مدارککلیه مدارک متقاضیان باید  .9

دفتر هدایت استعداد های  -ساختمان مرکزی دانشگاه ،  اداره آموزش ، 998صندوق پستی  –جاده دریا  9کیلومتر  –ساری 

 ارسال نمایند . به تقاضاهای ناقص ومخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.  درخشان، بصورت پست پیشتاز 

نبوده است ویا  9/9/93مورخ 99928/49چنانچه در هر مرحله از ثبت نام یا تحصیل مشخص گرددکه داوطلب واجد شرایط آئین نامه شماره 

در مدارک ارائه شده خدشه ای وجود داشته باشد از ادامه تحصیل در هر مرحله ای که باشد جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات باوی 

 رفتار خواهد شد. 

 جهت اطالعات تکمیلی و مراحل آتی توصیه میگردد روزانه به اخبار دانشگاه مراجعه فرمایند.

 

 مدیریت تحصیالت تکمیلی ودفترهدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

mailto:pardis.sari1392@gmail.com
http://85.185.105.102/samaweb/applicantlogin.asp
http://85.185.105.102/samaweb/applicantlogin.asp



