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موزش کشور بر ي انتخاب رشته سازمان سنجش آدر دفترچه موجودهاي در رشتهیوسته پي کارشناسی آموختگان دورهدانش از بین (س)الزهرا دانشگاه

زارت و "06/11/1398مـورخ   301041/11شـماره   ي تحصیلی کارشناسی ارشـد هاي درخشان در دورهذیرش بدون آزمون استعدادپي نامهآیین"اساس 

بـدون آزمـون، دانشـجو    صـورت  به مندرج در جدول ذیلهاي در رشتهر مقطع کارشناسی ارشد د1400-401علوم تحقیقات و فناوري در سال تحصیلی 

                                  ذیرد.پمی

   

 معرفـی  بـا  مـرتبط  هـاي رشـته  یـا  برگزیده رشته همان به ورود براي دانشجویی -علمی المپیادهاي نهایی مرحله اول تا پانزدهم هايبرگزیدگان رتبه .1

 .توانند در این فراخوان شرکت کنندمی المپیاد دبیرخانه

به لحاظ میانگین کل  )(با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسی سال تحصیلینیم 6ي کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن دانشجوي دوره .2

آموختـه  سـال تحصـیلی دانـش   نـیم  8باشد و حداکثر در مـدت   (مجموع روزانه و شبانه) ورودي خودهم رشته ودانشجویان هم

 .تواند در این فراخوان شرکت کند، میدشو

 نشود، تکمیل شرایط، حائز دانشجویان برتر درصد 15 با اي،رشته آزمون بدون پذیرش ظرفیت چنانچه .3

 . شودمی بررسی شرایط سایر بودن دارا صورت در ،

 .تحصیلی استنیمسال  10مدت مجاز براي دانشجویان تحصیل همزمان در دو رشته، حداکثر   .4

 پذیرش براي سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا براي یکبار امکان پذیر است. .5

آموختـه شـده   هاي منتخب مندرج در این فراخـوان، دانـش  میان دانشگاه باید تنها ازکنند، با داشتن شرط دوم در فراخوان شرکت می که انیمتقاضی .6

 د.نباش

 آموخته شوند.دانش 31/6/1400تا تاریخ  1/7/1399ي زمانی براي تمامی متقاضیان الزامی است که در بازه .7

رشـته و  هـم آموختگـان  بـا دانـش   و بـه لحـاظ میـانگین کـل در مقایسـه      آموختـه شـوند  سال تحصیلی دانشدر طول شش نیمپذیرش متقاضیانی که  .8

صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال، در درصد برتر باشند، به 15در آن سال جزء خود ورودي همغیر

 اختیار دانشگاه است.

 شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.پذیرش در رشته هاي تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی، بر اساس تشخیص گروه و تأیید  .9

ه دوم، دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته باید سنوات تحصیلی آنها از ورود به رشته در دانشـگاه اول تـا دانـش آمـوختگی از رشـته و دانشـگا       .10

 د.شواهی که مدرك گرفته است، انجام مینیمسال باشد و مقایسه معدل با دانشجویان دانشگ 8حداکثر 

 .در صورت تأیید معاونت آموزشی دانشگاه حداکثر تا یک نیمسال به سنوات مجاز اضافه می شود "تغییر رشته"در مورد دانشجویان  .11

 

 

 درخشان استعداد آزمون بدون پذیرش فراخوان

 ارشدکارشناسی مقطع

 1400-1401سال تحصیلی 

 شرایط الزم  



 

 

 نیمسال گرایش رشته دانشکده

علوم اجتماعی و 

 اقتصادي

 اول زن و خانواده مطالعات زنان

 اول حقوق زن در اسالم مطالعات زنان

 اول پژوهش علوم اجتماعی

 دوم جامعه شناسی علوم اجتماعی

 اول شهري -توسعه محلی  علوم اجتماعی

 اول اقتصاد انرژي اقتصاد

 اول علوم اقتصادي اقتصاد

 اول برنامه ریزي و توسعه اقتصادي اقتصاد

 اول حسابداري مالی حسابداري

 اول حسابرسی حسابداري

 اول حسابداري مدیریت حسابداري

 اول بازاریابی مدیریت بازایابی

 اول مالی مدیریت مالی

 دوم رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت کسب و کار

 اول سیستم هاي اطالعاتی مدیریت فناوري اطالعات

 دوم کسب و کار الکترونیک مدیریت فناوري اطالعات

 علوم زیستی

 اول زیست شناسی میکروبهاي بیماریزا میکروبیولوژي

 اول محیطی میکروبیولوژي

 اول - بیوفیزیک

 اول - بیوشیمی

 دوم میکروبی-زیست فناوري  زیست فناوري

 اول سیستماتیک و بوم شناسی زیست شناسی گیاهی

 اول فیزیولوژي گیاهی زیست شناسی گیاهی

 هنر

 دوم و لباس طراحی پارچه  و لباس طراحی پارچه 

 دوم نقاشی نقاشی

 دوم صنایع دستی صنایع دستی

 دوم ارتباط تصویري ارتباط تصویري

 دوم پژوهش هنر پژوهش هنر

 فنی و مهندسی

 اول هوش مصنوعی و رباتیک مهندسی کامپیوتر

 دوم نرم افزار مهندسی کامپیوتر

 اول بهینه سازي سیستم ها مهندسی صنایع



 اول - مهندسی صنایع

 اول سیستم هاي انرژي مهندسی سیستم هاي انرژي

 اول تکنولوژي انرژي مهندسی سیستم هاي انرژي

 ادبیات

 اول ___ زبان و ادبیات عربی

 دوم ___ مترجمی زبان عربی

 اول تاریخ ایران اسالمی  تاریخ

 دوم تاریخ اسالم  تاریخ

 اول مترجمی زبان فرانسه زبان فرانسه

 اول ___ زبان و ادبیات فارسی

                                                      

 علوم ریاضی

 اول جبر ریاضیات و کاربردها

 اول هندسه ریاضیات و کاربردها

 اول آنالیز ریاضیات و کاربردها

 اول گراف و ترکیبیات ریاضیات و کاربردها

 اول آنالیز عددي ریاضی کاربردي

 اول سیستم هاي دینامیکیمعادالت و  ریاضی کاربردي

 اول رمز و کد ریاضی کاربردي

 اول بهینه سازي ریاضی کاربردي

 اول آمارریاضی آمار

علوم تربیتی و 

 روانشناسی

 اول مدیریت اطالعات علم اطالعات ودانش شناسی

 اول --- مدیریت آموزشی

 اول ----- برنامه ریزي درسی

 اول ---- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 اول --- روان شناسی تربیتی

 اول مشاوره خانواده مشاوره

 اول  

 الهیات

 اول -------- فلسفه و کالم اسالمی

 اول -------- علوم قرآن و حدیث

 اول -------- فقه و مبانی حقوق اسالمی

 اول -------- تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 اول -------- ادیان و عرفان

 علوم ورزشی

 اول یادگیري و کنترل حرکتی رفتار حرکتی

 اول رشد حرکتی رفتار حرکتی

 اول روش آموزش در تربیت بدنی رفتار حرکتی

 اول محض فیزیولوژي ورزشی

 اول کاربردي فیزیولوژي ورزشی

 اول مدیریت راهبردي در ورزش مدیریت ورزشی



 اول مدیریت بازاریابی در ورزش مدیریت ورزشی

 

 

 فیزیک شیمی

 

 اول ماده چگال فیزیک 

 اول - فوتونیک

 اول - نانوفیزیک

 اول آلی شیمی

 اول تجزیه  شیمی

 اول معدنی شیمی

 اول شیمی فیزیک شیمی

 اول نانو شیمی شیمی
 

 تعیین اولویت ها (انتخاب رشته / گرایش)

. لـذا  : 1تبصره 

   ضروري است داوطلب در انتخاب رشته / گرایش ها و اولویت آنها دقت نماید.

هاي مشمول پذیرش، وجود دارد. در صورت حذف احتمالی رشته / گرایش، حقی براي متقاضی : احتمال تغییر و یا حذف رشته2تبصره 

 .شودایجاد نمی

 

 

صنعتی صنعت، علم و فردوسی مشهد، ، صنعتی اصفهانتهران، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، الزهرا(س)، اصفهان، تبریز، 

هنـر،  ارومیـه، بـوعلی سـینا،    بهشتی،  عالمه طباطبایی(ره)، شهیدشریف،  شیراز، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی

، بیرجند، زنجان، سـمنان،  گیالنشهید چمران اهواز، شهید باهنر کرمان، کاشان، یزد، خوارزمی، رازي کرمانشاه، شیراز، 

ز، صنعتی بابل، صنعتی شاهرود، علـوم پایـه زنجـان، علـوم کشـاورزي و منـابع       سیستان و بلوچستان، مازندران، سهند تبری

المللی امام خمینی(ره)، حکیم سبزواري، خلیج فارس، دامغان، زابل، شهرکرد، ، اراك، ایالم، بجنورد، بینطبیعی گرگان

ت تکمیلـی صـنعتی و   شهید مدنی، قم، کردستان، گلستان، لرستان، ولی عصر(عج)رفسنجان، هرمزگـان، یاسـوج، تحصـیال   

فناوري پیشرفته، دریانوردي و علوم دریایی چابهار، کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان، علوم کشـاورزي و منـابع   

  .نر اسالمی تبریز، هنر اصفهانهطبیعی ساري، علوم و فنون دریایی خرمشهر، 

 

 

 

 

 

 مورد پذیرش هايدانشگاه



 

 

 .JPGیک قطعه عکس اسکن شده به فرمت  .1

 .JPGتصویر کارت ملی به فرمت  .2

به فرمت (شناسنامه هاي جدید صفحه اي که شماره سریال شناسنامه ذکر شده حتما اسکن شود)تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات  .3

JPG. 

 سال ششم.ي کارشناسی شامل کلیه نمرات حداقل تا پایان نیمریز نمرات دوره .4

 

 .(ذکر شماره تلفن و ادرس ایمیل الزامی میباشد)متقاضی   آموختگان ممتازدانش کلیه براي 1کاربرگ شماره تکمیل  .5

 ( مخصوص دانشجویان غیر دانشگاه الزهرا)  2ي کاربرگ شمارهآموزشی، در قالب  معدل و شرایط گواهی مربوط به دارا بودن شرایط  .6

دانشـگاه قابـل    یا معاون آموزشی یا اداره اسـتعداد درخشـان   و امضاي مدیر آموزش تبصره: گواهی ارائه شده بدون مهر

 قبول نیست.

 علمی برگزیدگان براي 3 يشماره کاربرگ .7

ي الزهرا(س) به نام معاونت بانک ملی شعبه 2177129001009ي ، به حساب شمارهریال000/007نام و بررسی مدارك در هر رشته ي ثبتهزینه .8

 است. ي جامع دانشگاهیقابل پرداخت از طریق سامانهآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهرا(س)، 

ش از مدت مجاز طول کشـیده باشـد،   سال تحصیلی بیدالیل خارج از اختیار خودشان حداکثر دو نیمچنانچه طول تحصیل هر یک از متقاضیان به .9

 الزم است تاییدیه کمسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل خود را درقسمت سایر مدارك، ارسال کنند.

 

 

 

با مراجعه به نشانی اینترنتی  30/10/99لغایت  17/09/99متقاضیان باید جهت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 

.alzahra.ac.ir1http://edu   .نسبت به انجام ثبت نام و ارسال مدارك اقدام نمایند 

اطالع    )13132form/pId/18Talent/fa/-https://edu.alzahra.ac.ir/page ( از طریق سایت استعداد درخشان نتایج نهایی

 .رسانی خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 نام الکترونیکیثبت

 نامثبتمدارك الزم جهت 

 را مطالعه کنید. ثبت نام الکترونیکیحتماً قبل از شروع ثبت نام، راهنماي داوطلب گرامی 



 

 

مراجعـه    alzahra.ac.ir1://eduhttp.   هاي مربوط، به نشانی اینترنتیسازي مدارك مورد نیاز و تکمیل کاربرگي فراخوان، آمادهپس از مطالعه

 کنید.

را ي کـاربري و رمـز عبـور مشخصـی     شناسـه کلیک کنید و براي ایجاد حساب کاربري در سامانه،  "متقاضی شرکت در آزمون"روي قسمت  ·

 و از سامانه خارج شوید. خاطر بسپارید بهتعریف کرده، 

 مراجعه کرده، به حساب کاربري خود وارد شوید.  ir.alzahra.ac1://eduhttp.    دوباره به نشانی ·

 .و مدارك الزم را بارگذاري کنید  اطالعات الزم را کامل کنید "متقاضی شرکت در آزمون"با کلیک روي ·

 باشند.  JPGمدارك بارگذاري شده باید به فرمت: توجه

 هاي بعدي یادداشت و نگهداري کنید.را براي پیگیريو رمز عبور  الزم است کد رهگیري  ·

 

 

 

 

 نام اینترنتی نکرده باشند، بررسی نخواهد شد.مدارك متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت ·

 دارندگان مدرك معادل کارشناسی، مجاز به شرکت در فراخوان نیستند. ·

 باشد، بررسی نخواهد شد. صورت دستی و یا پستی به دانشگاه ارسال شدهاي که بهپرونده ·

 هاي کامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.فقط پرونده ·

 ي پذیرش نیست.ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به منزله ·

پذیرش متقاضیان منوط به تایید گروه آموزشی مربوط، دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد  ·

 نام دانشجو ندارد.مان وصول پاسخ از وزارت متبوع، دانشگاه هیچ تعهدي نسبت به ثبتبود و تا ز

 وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده، در صورت عدم پذیرش و یا اشتباه در واریز، مسترد نخواهد شد. ·

صورت حضوري تحویل مورد نیاز را بهشدگان باید در مهلت مقرري که متعاقبا اعالم خواهد شد، اصل مدارك تحصیلی و موارد پذیرفته ·

 دهند.

 .سنجش خواهد بودمشروط به دریافت پاسخ مثبت گزینش از سازمان پذیرش قطعی منتخبان،  ·

 .    ارسال شود صورت تایپیبه،  WORDها با استفاده از فایل کاربرگ ·

Talents@Alzahra.ac.irهرگونه سوال درمورد فراخوان حاضر را به ادرس ایمیل  ·             ارسال نمایید. ir Ta.ل ل 

 

 اداره حمایت از استعدادهاي درخشان دانشگاه الزهرا(س)

 1399آذر                                                                                                                                                                   

 

 متقاضیان نام فرایند  ثبت

 تذکرات مهم


