باسمهتعالی

اطالعیه شماره دو

فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسیارشد بدون آزمون
سال تحصیلی 79-79
دانشگاه الزهرا(س) از بین دانش آموختگان دورهی کارشناسی پیوسته در رشتههای اعالم شال ه در درتر الهی انتخالا رشالته سالازمان
سنجش آموزش کشور بر اساس "آییننامهی پذیرش ب ون آزمون استع ادهای درخشان در دورهی تحصیلی کارشناسی ارشال " ابمغیاله
شماره  12/449677مورخ  69/5/5و نامهی شماره  270099/1مورخ  65/4/7وزارت علو تحقیقالات و رنالاوری رقالر در نیمسالا او
سا تحصیلی  64-69در مقطع کارشناسی ارش در رشتههای مورد نظر بهصورت ب ون آزمون ،به شرح من رج در این رراخوان دانشالجو
میپذیرد.
شرایط الزم
 .2برگزی گان رتبه های او تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی -دانشجویی برای ورود به همان رشالته برگزیال ه یالا رشالته هالای
مرتبر با معرری دبیرخانه المپیاد میتوانن در این رراخوان شرکت کنن .
 .1دانشجوی دورهی کارشناسی پیوسته که پس از گذران ن  9نیمسا تحصیلی (با گذران ن ح اقل سه هار واحال های درسالی) باله
لحاظ میانگین کل جزء ده درص دانشجویان همرشته و هالمورودی خالود (مجمالو روزاناله و شالبانه) باشال و حال اک ر در مال ت 7
نیمسا تحصیلی دانشآموخته شود ،میتوان در این رراخوان شرکت کن .
 .9متقاضیانی که با داشتن شرط دو در رراخوان شرکت میکنن  ،بای تنها از میان دانشالگاههالای منتخال منال رج در ایالن رراخالوان،
دانشآموخته ش ه باشن .
 .7برای تمامی متقاضیان الزامی است که در بازهی زمانی  65/4/2تا تاریخ  69/9/92دانشآموخته شون .
 .5پذیرش متقاضیانی که در طو شش نیمسا تحصیلی دانشآموخته شون و به لحاظ میانگین کل در مقایساله بالا دانالشآموختگالان
همرشته و همورودی خود در آن سا جزء  20درصال برتالر باشالن  ،بالهصالورت مالازاد بالر یرریالت پالذیرش بال ون آزمالون در دوره
کارشناسی ارش همان سا  ،در اختیار دانشگاه است.
زمانهای مهم
ثبتنا اینترنتی  69/2/19لغایت  69/1/29با مراجعه به نشانی اینترنتی  http://edu1.alzahra.ac.irصورت میپذیرد .نتایج اولیه
در صورت امکان در نیمهی او خرداد ماه سا  2969در سامانه گلستان دانشگاه الزهراء(س) اعم خواه ش  .نتایج نهایی هم تا
پایان تیر ماه سا  2969در سایت اطم رسانی میشود.

فرآیند ثبت نام متقاضیان
 پالالس از مطالعالالهی رراخالالوان ،آمالالادهسالالازی مالال ارر مالالورد نیالالاز و تکمیالالل کالالاربر هالالای مربوطالاله بالاله نشالالانی اینترنتالالی
 http://edu1.alzahra.ac.irمراجعه کنی .


روی آیکون "متقاضی شرکت در آزمون" کلیک کرده و پس از ثبت مشخصات اوليه داولبهآ آزمهون در سالامانه ،شناسالهی
کاربری و گذر واژه مشخصی را تعریف کرده ،بهخاطر بسپاری و از سامانه خارج شوی .



سپس با مراجعه به نشانی  http://edu1.alzahra.ac.irشناسه کاربری و گذر واژه خود را وارد کنی .



پس از ورود ب سامان از منوی آموزش – ثبت نام  -پذيرش برگزيدگان عبمی  -دانشگاه الزهرا کبي مراحل را ب ترتيآ تکميل نماييد .

 م ارر بارگذاری ش ه بای به ررمت  JPGو یا  PDFباش .
 الز است ک رهگیری را برای پیگیریهای بع ی یادداشت و به دقت نگه اری کنی .
مدارک الزم برای ثبت نام الکترونیکی
 .2یک قطعه عکس اسکن ش ه به ررمت .JPG
 .1تصویر کارت ملی به ررمت .JPG
 .9تصویر صفحه او شناسنامه و صفحه توضیحات به ررمت .JPG
 .7ریز نمرات دورهی کارشناسی شامل کلیه نمرات ح اقل تا پایان نیمسا ششم.
 .5تکمیل کاربر

شماره  2برای دانشآموختگان ممتاز و کاربر

 .9ح اقل یک توصیهنامه از اساتی دورهکارشناسی در قال کاربر

شمارهی  1برای برگزی گان المپیاد علمی (به پیوست)
شمارهی ( 9به پیوست)

 .4مشخصات تفصیلی از رعالیتهای آموزشی و پژوهشی در قال کاربر

شمارهی ( 7به پیوست)

 .7گواهی مربوط به دارا بودن شرایر آموزشی ،برای پذیرش دانشآموختگان ممتاز در قال کاربر

شمارهی ( 5به پیوست)

تبصره :گواهی ارائ شده بدون مهر و امضای مدير آموزش دانشگاه قابل قبول نيست.
 .6هزینهی ثبتنا و بررسی م ارر در هر رشته  400/000ریالا  ،باله حسالا شالمارهی  1244216002006بانالک ملالی شالعبهی
الزهرا(س) به نا معاونت آموزشی و تحصیمت تکمیلی دانشگاه الزهرا(س) ،قابل پرداخالت از طریالس سالامانهی جالامع دانشالگاهی
است.
 .20نانچه طو تحصیل هر یک از متقاضیان بهدالیل خارج از اختیار خودشان ح اک ر دو نیمسالا تحصالیلی بالیش از مال ت مجالاز
طو کشی  ،الز است تایی یه کمسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل خود را ،درقسمت سایر م ارر ،ارسا کنن .

رشتههایی که مایل به پذیرش دانشجو در مقطع ارشد بهصورت بدون آزمون هستند.

رشت – گرايش

دانشکده

م یریت رناوری اطمعات  -سیستمهای اطمعات پیشررته
م یریت رناوری اطمعات-کس و کار الکترونیک
م یریت بازرگانی -بازاریابی
م یریت کس وکار
م یریت مالی
پژوهشهای علو
عبوم اجتماعی و اقتصاد

اجتماعی*

جامعهشناسی*
اری*

حساب

مطالعات زنان – حقوق زن در اسم
مطالعات زنان – زن و
اقتصاد
علو

*

خانواده*

انرژی*

اقتصادی*

توسعه اقتصادی و

برنامهریزی*

آمار ریاضی
ریاضی کاربردی
ریاضی کاربردی  -آنالیز ع دی
ریاضی کاربردی -بهینهسازی ( تحقیس در عملیات)
عبوم رياضی

ریاضی محض
ریاضی محض – جبر
ریاضی محض – آنالیز
ریاضی محض -هن سه( توپولوژی)
آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی

ادبيات

مترجمی زبان ررانسه
زبان و ادبیات عر
مترجمی زبان عربی
تاریخ و رلسفه آموزش و
برنامهریزی
م یریت

پرورش*

درسی*

آموزشی*

علم اطمعات و دانششناسی
روانشناسی و عبوم تربيتی مطالعات آرشیوی
روانشناسی بالینی -بالینی
روانشناسی عمومی – عمومی
مشاوره و

راهنمایی*

روانشناسی تربیتی
ررتار حرکتی  -رش حرکتی

ررتار حرکتی  -آموزش تربیت ب نی
ررتار حرکتی – یادگیری و کنتر حرکتی
تربيت بدنی

م یریت ورزشی -بازاریابی در

ورزش*

م یریت ورزشی -م یریت اماکن و تاسیسات

ورزشی*

ریزیولوژی ورزشی – ریزیولوژی ورزشی

کاربردی*

ریزیولوژی ورزشی – ریزیولوژی ورزشی

محض*

مهن سی کامپیوتر -نر ارزار
فنی و مهندسی

مهن سی کامپیوتر -هوش مصنوعی و رباتیکز
مهن سی سیستمهای انرژی – تکنولوژی انرژی
مهن سی صنایع -بهینهسازی
تاریخ ررهنگ و تم ن ملل

سیستمها*

اسممی*

ادیان و عرران
الهيات

یث*

علو قرآن و ح

رقه و مبانی حقوق
رلسفه و کم
ریزیک –

اسممی*

اسممی*

ریزیک*

نانوریزیک*

ریزیک – حالت جام
ریزیک -ذرات

بنیادی*

ریزیک -اتمی و
ریزیک  -نجو
فيزيک و شيمی

*

مولکولی*

*

روتونیک*

شیمی مع نی
شیمی ریزیک
شیمی تجزیه
شیمی آلی
نانو شیمی
صنایع
هنر

دستی*

نقاشی*

ارتباط تصویری
طراحی پار ه و لباس
علو گیاهی – ریزیولوژی
علو گیاهی – سیستماتیک و بو شناسی
عبوم زيستی

میکروبیولوژی
زیست – رناوری(بیوتکنولوژی)-

میکروبی*

بیوشیمی*
بیوریزیک*

*رشته -گرایشهایی که با ستاره مشخص ش هان رقر از بین دانشآموختگان دانشگاه الزهرا(س) دانشجو میپذیرن .

دانشگاههای مورد پذیرش

الزهرا(س) ،اصفهان ،تبریز ،تربیت م رس ،تهران ،صنعتی امیرکبیر ،رردوسی مشه  ،علم و صنعت ،صنعتی شیراز،
صنعتی خواجه نصیرال ین طوسی ،صنعتی شریف ،عممه طباطبایی(ره) ،شهی بهشتی ،ارومیه ،بوعلی سینا ،هنر،
مران اهواز ،شهی باهنر کرمان ،کاشان ،گیمن.

خوارزمی ،رازی کرمانشاه ،شیراز ،یزد ،شهی

تذکرات مهم
 م ارر متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبتنا اینترنتی نکرده باشن بررسی نخواه ش .
 امکان ثبتنا در بیش از یک رشته-گرایش وجود ن ارد.
 دارن گان م رر معاد کارشناسی مجاز به شرکت در رراخوان نیستن .
 پرون های که بهصورت دستی و یا پستی به دانشگاه ارسا ش ه باش  ،بررسی نخواه ش .
 رقر پرون ههای کامل مورد بررسی قرار خواهن گررت.
 ارائه درخواست و دارا بودن شرایر به منزلهی پذیرش نیست.
 پذیرش متقاضیان منوط به تایی گروه آموزشی مربوطه ،دانشگاه و وزارت علو  ،تحقیقات و رناوری (سازمان سالنجش آمالوزش
کشور) خواه بود و تا زمان وصو پاسخ از وزارت متبو  ،دانشگاه هیچ تعه ی نسبت به ثبتنا دانشجو ن ارد.
 وجه پرداختی بابت بررسی پرون ه بوده ،در صورت ع

پذیرش و یا واریز اشتباهی ،مسترد نخواه ش .

 خواهشمن است از تماس و مراجعهی غیر ضروری به درتر و دانشک ههای مربوطه خودداری کنی .
 پذیررتهش گان بای در مهلت مقرری که متعاقبا اعم خواه ش  ،اصل م ارر تحصیلی و موارد مورد نیاز را بهصورت حضوری
تحویل دهن .
 پذیرش قطعی منتخبان مشروط به دریارت پاسخ م بت گزینش تا پایان بهمن ماه است.
 با استفاده از رایل  WORDکاربر ها ،بهصورت تایپی ارسا شود.
دانشجویان برگزی ه به م ت یک سا عضو استع ادهای درخشان بوده ،باله صالمح ی شالورای اسالتع ادهای درخشالان
میتوانن از مزایای زیر بهرهمن شون :
 .2دریارت کمک هزینه تحصیلی
 .1دریارت کمک هزینه برای شرکت دانشجو در کنفرانسهای علمی خارجی ،کارگاههای آموزشی مرتبر با رشته
تحصیلی و مسابقههای علمی معتبر بینالمللی و ...
 .9استفاده از تسهیمت آموزشی مانن انتخا واح اضاری از درسهای سایر رشتهها
 .7دریارت جایزهی حمایت از مقاالت علمی
دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا(س)
رروردین 2969

