
) ویژه خواهران(اطالعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کوثر

1400-1401در سال تحصیلی 

در نظر دارد براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي ) ویژه خواهران(بجنوردرساند دانشگاه کوثر بدینوسیله به اطالع می
مقطع کارشناسی پیوسته دانشجویانبین از) 06/11/1398و مورخ/300430شماره (کارشناسی ارشد درخشان در دوره تحصیلی 

زبان و ادبیات "و "ادبیات عربی"در رشته هاي اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد واجدالشرایط آیین نامه مذکور 
.نماید1400- 1401تحصیلیبراي سال "گرایش ادبیات روایی-فارسی

مدارك مربوطه را به مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی 30/10/99تاریخحداکثر تا لذا دانشجویان واجدالشرایط می توانند 
هاي واصله پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد بدیهی است به درخواست. ارسال نمایند) دفتر استعداد درخشان(دانشگاه کوثر

.شد

:نیاز جهت بررسی اولیه درخواست متقاضیانمدارك مورد

واحد هاي درسی را 4/3که تا پایان نیمسال ششم حداقل یویژه دانشجویان)1فرم شماره (تکمیل و ارسال گواهی احراز رتبه-1
.آموخته شده یا خواهند شددانش31/06/1400لغایت 01/07/99گذرانده و در بازه زمانی 

ویژه برگزیدگان علمی ازجمله برگزیدگان رتبه اول تا سوم ) 2فرم شماره (شرایط عمومی تکمیل و ارسال گواهی احراز -2
هاي اول تا پانزدهم المپیادهاي علمی هاي معتبر علمی، دانشجویان نمونه کشوري و برگزیدگان نهایی رتبهجشنواره

.)باشدهاي مربوطه الزامی میارسال گواهی(دانشجویی
ست متقاضی جهت بررسی درخوا(ژوهشی متقاضیان درخصوص بررسی سوابق آموزشی و پ3ل فرم شماره تکمیل و ارسا-3

).ارسال مدارك مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو الزامی است
آموختگان که تاریخ دانش آموختگی در آن قید شده باشد و از زمان دوره کارشناسی ویژه دانشارائه تصویر مدرك تحصیلی -4

.آموختگی دانشجو بیشتر از یک سال نگذشته باشددانش
هاي درسی گذرانده شدهریزنمرات واحدریتصوارسال -5
)1شماره فرم(قطعه عکس الصاق شده به گواهی رتبهیک- 6
اول شناسنامه و کارت ملیارسال تصویر صفحه -7

هاي واصله متقاضیان توسط دفتر استعداد درخشان دانشگاه واجدین شرایط پس از بررسی اولیه درخواستدعوت به مصاحبه
.گیرد لذا خواهشمند است از هرگونه مراجعه حضوري خودداري نماییدکوثر صورت می

کدپستی - نوریانعبدالحسینشهیدکوچه- شمالیشهریورهفدهخیابان- بجنورد:دانشگاهآدرس
دفتر استعداد -مدیریت امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی-)ویژه خواهران(بجنوردکوثردانشگاه-9415615458

درخشان

160داخلی 058-32427891و 058-32262862و 058-32262861: دانشگاهتلفن


