تشریح جزئیات و شرایط ثبت نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری ورودی مهرماه 79
دانشگاه اراک براساس آیین نامههای مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به صورت بدون آزمون ،در مقاطع کارشناسي
ارشد و دکتری از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان داخل و خارج دانشگاه اراک ،برای سال تحصیلي ورودی مهرماه ،79
طبق جزئیات ذکر شده در این فراخوان ،دانشجو ميپذیرد.
شرایط لازم برای مقطع کارشناسی ارشد

 گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای دورۀ کارشناسي تا پایان ترم 6
 به لحاظ معدل آموزشي ،قرار داشتن در بین  % 02دانشجویان برتر رشته-ورودی خود مختص دانشجویان دانشگاه اراک و
 % 02برتر برای سایر دانشگاههای سراسری غیر از دانشگاه اراک
 اتمام دورۀ کارشناسي حداکثر در  8ترم
 دورۀ کارشناسي پیوسته باشد.
 پذیرش در اولین سال تحصیلي پس از فارغ التحصیلي و تنها برای یکبار
 تنها فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های سراسری مي توانند در این فراخوان شرکت نمایند.
رشته-گرايش هاي كارشناسي ارشد در پذيرش بدون آزمون مهر  79دانشگاه اراك
گرايش

رديف

رشته

0

آموزش زبان انگلیسي

علوم انساني

0

برنامهریزی درسي

علوم انساني

3

تکنولوژی آموزشي

علوم انساني

4

تاریخ

5

زبان و ادبیات عربي

علوم انساني

6

زبان و ادبیات فارسي

علوم انساني

9

علوم قرآن و حدیث

علوم انساني

تاریخ ایران اسلامي

دانشكده

علوم انساني

8

بیوشیمي

علوم پایه

7

ریاضي کاربردی

آنالیز عددی

علوم پایه

02

ریاضي کاربردی

ریاضي مالي

علوم پایه

00

ریاضي کاربردی

بهینهسازی

علوم پایه

00

ریاضي محض

جبر

علوم پایه

03

ریاضي محض

آنالیز

علوم پایه

04

ریاضي محض

هندسه (توپولوژی)

علوم پایه

05

زیستشناسي جانوری

سلولي و تکویني

علوم پایه

06

زیستشناسي جانوری

بیوسیستماتیک

علوم پایه

09

زیستشناسي جانوری

فیزیولوژی

علوم پایه

08

زیستشناسي گیاهي

فیزیولوژی

علوم پایه

07

زیستشناسي گیاهي

سیستماتیک و بومشناسي

علوم پایه

02

ژنتیک

علوم پایه

00

ژئوفیزیک

ژئو الکتریک

علوم پایه

00

شیمي

شیمي تجزیه

علوم پایه

03

شیمي

شیمي کاربردی

علوم پایه

04

شیمي

شیمي آلي

علوم پایه

05

شیمي

شیمي معدني

علوم پایه

06

شیمي

شیمي فیزیک

علوم پایه

09

فیزیک

پلاسما

علوم پایه

08

فیزیک

اپتیک و لیزر

علوم پایه

07

فیزیک

ذرات بنیادی و نظریه میدانها

علوم پایه

32

فیزیک

فیزیک هستهای

علوم پایه

30

فیزیک

فیزیک ماده چگال

علوم پایه

30

نانو فیزیک

علوم پایه

33

نانوشیمي

علوم پایه

34

آسیبشناسي ورزشي و حرکات

حرکات اصلاحي

علوم ورزشي

اصلاحي
35

آسیبشناسي ورزشي و حرکات
اصلاحي

امدادگر ورزشي

علوم ورزشي

36

رفتار حرکتي

رشد حرکتي

علوم ورزشي

39

رفتار حرکتي

یادگیری و کنترل حرکتي

علوم ورزشي

38

روانشناسي ورزشي

علوم ورزشي

37

فیزیولوژی ورزشي

فیزیولوژی فعالیت بدني و
تندرستي

علوم ورزشي

42

فیزیولوژی ورزشي

فیزیولوژی ورزشي کاربردی

علوم ورزشي

40

مدیریت ورزشي

مدیریت راهبردی در سازمانهای
ورزشي

علوم ورزشي

40

مهندسي برق

سیستمهای قدرت

فني ومهندسي

43

مهندسي برق

الکترونیک قدرت و ماشینهای
الکتریکي

فني ومهندسي

44

مهندسي پلیمر

فراورش

فني ومهندسي

45

مهندسي کامپیوتر

نرمافزار

فني ومهندسي

46

مهندسي مکاترونیک

فني ومهندسي

49

مهندسي شیمي

ترموسینتیک و کاتالیست

فني ومهندسي

48

مهندسي شیمي

فرآیندهای جداسازی

فني ومهندسي

47

مهندسي عمران

زلزله

فني ومهندسي

52

مهندسي عمران

سازه

فني ومهندسي

50

مهندسي عمران

ژئوتکنیک

فني ومهندسي

50

مهندسي مکاترونیک

فني ومهندسي

53

مهندسي مکانیک

طراحي کاربردی

فني ومهندسي

54

مهندسي مکانیک

ساخت تولید

فني ومهندسي

55

مهندسي مکانیک

تبدیل انرژی

فني ومهندسي

56

مهندسي مواد

شناسایي و انتخاب مواد مهندسي

فني ومهندسي

59

مهندسي مواد

شکلدادن فلزات

فني ومهندسي

58

علوم دامي

فیزیولوژی دام و طیور

کشاورزی و منابع طبیعي

57

علوم دامي

ژنتیک و اصلاح دام و طیور

کشاورزی و منابع طبیعي

62

علوم دامي

تغذیه دام

کشاورزی و منابع طبیعي

60

علوم دامي

تغذیه طیور

کشاورزی و منابع طبیعي

60

علوم و مهندسي باغباني

گیاهان دارویي

کشاورزی و منابع طبیعي

63

علوم و مهندسي باغباني

درختان میوه

کشاورزی و منابع طبیعي

64

علوم و مهندسي باغباني

گیاهان زینتي

کشاورزی و منابع طبیعي

65

علوم و مهندسي باغباني

سبزیها

کشاورزی و منابع طبیعي

66

علوم و مهندسي محیطزیست

ارزیابي و آمایش سرزمین

کشاورزی و منابع طبیعي

69

علوم و مهندسي محیطزیست

آلودگيهای محیط زیست

کشاورزی و منابع طبیعي

68

علوم و مهندسي آب

آبیاری و زهکشي

کشاورزی و منابع طبیعي

شرایط لازم برای مقطع دکتری

 معدل حداقل  06در مقطع کارشناسي و حداقل  09در مقطع کارشناسي ارشد بدون در نظر گرفتن نمرۀ پایان نامه
 بیش از دو سال از فارغ التحصیلي نگذشته باشد.
 کسب حداقل  62امتیاز آموزشي-پژوهشي در مصاحبۀ حضوری
 داشتن حداقل  9امتیاز از مقالات علمي-پژوهشي ،ثبت اختراع و یا برگزیدۀ جشنواره های مختلف همانند خوارزمي و ...
 نمرۀ پایان نامه حداقل 08/5
 حداکثر مدت تحصیل کارشناسي ارشد  5ترم
 تنها فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه های سراسری مي توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

رشته-گرايش هاي دكتري در پذيرش بدون آزمون مهر  79دانشگاه اراك
گرايش

دانشكده

رديف

رشته

0

آموزش زبان انگلیسي

علوم انساني

0

زبان و ادبیات عرب

علوم انساني

3

زبان و ادبیات فارسي

علوم انساني

4

علوم قرآن و حدیث

علوم انساني

5

ریاضي

جبر

علوم پایه

6

ریاضي

آنالیز

علوم پایه

9

ریاضي

هندسه (توپولوژی)

علوم پایه

8

زیستشناسي جانوری ـ
سلولي و تکویني

علوم پایه

7

شیمي

شیمي معدني

علوم پایه

02

شیمي

شیمي تجزیه

علوم پایه

00

شیمي

شیمي آلي

علوم پایه

00

شیمي

شیمي فیزیک

علوم پایه

فیزیک

ذرات بنیادی و نظریه
میدانها

علوم پایه

04

فیزیک

فیزیک ماده چگال

علوم پایه

05

فیزیک

فیزیک هستهای

علوم پایه

06

مهندسي شیمي

03

فني و مهندسي

09

مهندسي شیمي

فرایندهای جداسازی

فني و مهندسي

08

مهندسي کامپیوتر

نرمافزار

فني و مهندسي

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 تکمیل شدۀ فرم  0به صورت تایپ شده و امضا شده

 پرینت از گزارش شمارۀ  4430در سامانۀ گلستان در دو حالت نوع نامه =  2و نوع نامه =  . 0این مورد تنها مختص
دانشجویان محترم دانشگاه اراک مي باشد .متقاضیان قبولي کارشناسي ارشد فقط برای مقطع کارشناسي و متقاضیان
دکتری ،در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد گزارش های  4430را تحویل نمایید .این گزارش ها را دانشجو امضا
نموده و تحویل دهید .امضای معاون محترم آموزشي و تحصیلات تکمیلي ذیل گزارش نیاز نمي باشد.
 تکمیل شدۀ فرم  0به صورت تایپ شده (مختص متقاضیان دانشگاههای سراسری غیر از دانشگاه اراک)
 ریز نمرات تحصیلي (فقط مختص دانشجویان خارج از دانشگاه اراک)
 یک قطعه عکس
 کپي کارت ملي
 پرداخت هزینۀ ثبت نام در درگاه پرداخت آنلاین دانشگاه واقع در سایت اینترنتي دانشگاه اراک (پایین سمت چپ) و یا
آدرس مستقیم ( )http://oma2.araku.ac.irدر شاخۀ دفتر استعدادهای درخشان زیر شاخۀ پذیرش بدون آزمون:
مبلغ  022هزار ریال برای متقاضیان کارشناسي ارشد و  322هزار ریال برای متقاضیان دکتری .کد رهگیری در فرم شماره
 0ثبت نام قید گردد.
 مستندات مربوط به فعالیتهای شاخص آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي
مهلت ثبت نام

 05 اسفندماه 76
نحوۀ ثبت نام

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را در یک کاور قرار داده و به صورت حضوری و یا پستي تحویل دفتر دانشجویان استعداد
درخشان واقع در میدان بسیج (سردشت) ،پردیس دانشگاه اراک ،ساختمان دکتر قریب ،طبقۀ اول نمایید.
 جهت تسریع و تسهیل در دریافت اخبار مرتبط و نتایج بررسيها ،ميتوانید علاوه بر تارنمای دفتر ،به کانال دفتر در فضای
مجازی به آدرس  @arakutalentsمراجعه نمایید.
نکات مهم

 کلیۀ دانشجویاني که در  6ترم از مقطع کارشناسي فارغ التحصیل شدهاند و در پایان جزء  % 02برتر ميباشند ،بدون در
نظر گرفتن هرگونه محدودیت ظرفیت ،در مقطع کارشناسي ارشد پذیرش خواهند شد.
 پذیرش در رشتههای تحصیلي مرتبط با رشتۀ اصلي ،به تشخیص گروه آموزشي و تأیید شورای آموزشي دانشگاه امکان
پذیر است.
 بدون توجه به آنکه متقاضي در مقطع قبل روزانه و یا نوبت دوم بوده است ،پس از پذیرش بدون آزمون در این فراخوان در
هر مقطع به صورت روزانه ثبت نام خواهد شد.
 کلیۀ متقاضیان ميبایست حداکثر تا  79/6/30فارغ التحصیل شوند.
 وجه واریزی بابت بررسي پرونده ميباشد و مسترد نخواهد شد.
 ظرفیت پذیرش در رشتههای مختلف ،بستگي به ظرفیت پذیرش مجموع اعضای هیأت علمي در گرایش مربوطه دارد و
برابر است با ( ٪02کارشناسي ارشد) و ( ٪02دکتری) ظرفیت پذیرش روزانه به صورت با آزمون مجموع اعضای هیأت
علمي .بنابراین ارائۀ درخواست به معنای پذیرش قطعي نميباشد .پیشنهاد ميگردد به موازات فرآیند پذیرش بدون آزمون،
در فرآیند با آزمون نیز نهایت تلاش خود را انجام دهید.
 پذیرش از طرف دانشگاه ،به معنای پذیرش قطعي نميباشد و اسامي ميبایست به تأیید سازمان سنجش برسد.
 جهت هم تراز نمودن معدل دانشگاههای مختلف ،دانشگاه اراک مخیر است از آیین نامۀ داخلي خود استفاده نماید.

در پناه خدای متعال موفق باشید

