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 پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه بجنورد

 ؛با سالم و احترام

های ن استعدادنامه پذیرش بدون آزموآیین» بر اساسدانشگاه بجنورد  :رساندبه استحضار می

و  5/5/5080مورخ  77879/25های شماره ابالغیه)ارشد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی

نسبت به پذیرش  متبوع(های درخشان وزارت شورای هدایت استعداد 27/5/5087مورخ  87777/25

طالعات توانند جهت کسب اینماید. داوطلبان محترم مارشد اقدام میکارشناسی دانشجو در دوره

  www.ub.ac.ir آدرسدانشگاه بجنورد به  تارنماینام به های مربوط به ثبتفرمبیشتر و دریافت 

 رسانی گردد.  ستور فرمایید به نحو مقتضی اطالعمراجعه نمایند. خواهشمند است د

 

 

 با آرزوی توفیقات الهی 

 امید رضا دهقان 

 عاون آموزشی و پژوهشیم 
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