باسوهتعالی

فزاخواى پذیزش دانشجو در هقطع کارشناسیارشد بدوى آسهوى
سال تحصیلی 97-98
زا٘كٍا ٜاِعٞطا(ؼ) اظ بیٗ زا٘ف آٔٛذتٍاٖ زٚضٜی واضقٙاؾی پیٛؾت ٝزض ضقتٞٝای اعالمْ قالس ٜزض زرتط الٝی ا٘ترالا ضقالت ٝؾالاظٔاٖ
ؾٙجف آٔٛظـ وكٛض بط اؾاؼ "آییٗ٘أٝی پصیطـ بس ٖٚآظٔ ٖٛاؾتعسازٞای زضذكاٖ زض زٚضٜی تحهیّی واضقٙاؾی اضقالس" ابمغیالٝ
قٕاضٛٔ 21/776948 ٜضخ ٘ ٚ 93/5/5أٝی قٕاضٛٔ 140036/2 ٜضخ ٚ 95/7/4ظاضت عّ ْٛتحمیمات  ٚرٙاٚضی رمظ زض ؾالاَ تحهالیّی
 97-98زض ٔمغع واضقٙاؾی اضقس زض ضقتٞٝای ٔٙسضج زض جس َٚشیُ بٝنٛضت بس ٖٚآظٔ ،ٖٛب ٝقطح ٔٙسضج زض ایالٗ رطاذالٛاٖ زا٘كالجٛ
ٔیپصیطز.
شزایط السم
 .1بطٌعیسٌاٖ ضتبٞ ٝای ا َٚتا پا٘عزٔ ٓٞطحّٟ٘ ٝایی إِپیازٞای عّٕی -زا٘كجٛیی بطای ٚضٚز بٕٞ ٝاٖ ضقالت ٝبطٌعیالس ٜیالا ضقالتٞ ٝالای
ٔطتبظ با ٔعطری زبیطذا٘ ٝإِپیاز ٔیتٛا٘ٙس زض ایٗ رطاذٛاٖ قطوت وٙٙس.
 .2زا٘كجٛی زٚضٜی واضقٙاؾی پیٛؾت ٝو ٝپؽ اظ ٌصضا٘سٖ ٘ 6یٓؾاَ تحهیّی (با ٌصضا٘سٖ حسالُ ؾٟ ٝاضْ ٚاحالسٞای زضؾالی) بالٝ
ِحاػ ٔیاٍ٘یٗ وُ جعء ز ٜزضنس زا٘كجٛیاٖ ٓٞضقتٞ ٚ ٝالٓٚضٚزی ذالٛز (ٔجٕال ٛضٚظا٘ال ٚ ٝقالبا٘ )ٝباقالس  ٚحالساو ط زض ٔالست 8
٘یٓؾاَ تحهیّی زا٘فآٔٛذت ٝقٛزٔ ،یتٛا٘س زض ایٗ رطاذٛاٖ قطوت وٙس.
ٔ .3تماضیا٘ی و ٝبا زاقتٗ قطط ز ْٚزض رطاذٛاٖ قطوت ٔیوٙٙس ،بایس تٟٙا اظ ٔیاٖ زا٘كالٍاٜٞالای ٔٙترال ٔٙالسضج زض ایالٗ رطاذالٛاٖ،
زا٘فآٔٛذت ٝقس ٜباقٙس.
 .4بطای تٕأی ٔتماضیاٖ اِعأی اؾت و ٝزض باظٜی ظٔا٘ی  96/7/1تا تاضید  97/6/31زا٘فآٔٛذت ٝق٘ٛس.
 .5پصیطـ ٔتماضیا٘ی و ٝزض ع َٛقف ٘یٓؾاَ تحهیّی زا٘فآٔٛذت ٝق٘ٛس  ٚبِ ٝحاػ ٔیاٍ٘یٗ وُ زض ٔمایؿال ٝبالا زا٘الفآٔٛذتٍالاٖ
ٓٞضقتٚٓٞ ٚ ٝضٚزی ذٛز زض آٖ ؾاَ جعء  10زضنالس بطتالط باقالٙس ،بال ٝنالٛضت ٔالاظاز بالط یطریالت پالصیطـ بالس ٖٚآظٔال ٖٛزض زٚضٜ
واضقٙاؾی اضقس ٕٞاٖ ؾاَ ،زض اذتیاض زا٘كٍا ٜاؾت.
ثبت نام الکتزونیکی
ٔتماضیاٖ ٔیبایؿت جٟت ثبت ٘اْ اِىتط٘ٚیىی اظ تاضید ِ 96/11/14غایت  96/12/5با ٔطاجع ٝب٘ ٝكا٘ی ایٙتط٘تی
٘ http://edu1.alzahra.ac.irؿبت ب ٝا٘جاْ ثبت ٘اْ  ٚاضؾاَ ٔساضن الساْ ٕ٘ایٙس.
٘تایج ٟ٘ایی بٙٔ ٝتربیٗ اعم ضؾا٘ی ذٛاٞس قس.

داوطلب گزاهی حتواً قبل اس شزوع ثبت نام ،راهنوای ثبت نام الکتزونیکی را هطالعه کنید.

فزایند ثبت نام هتقاضیاى
 پالالؽ اظ ٔغاِعالالٝی رطاذالالٛاٖ ،آٔالالازٜؾالالاظی ٔالالساضن ٔالالٛضز ٘یالالاظ  ٚتىٕیالالُ والالاضبطيٞالالای ٔطبالالٛط ،بالال٘ ٝكالالا٘ی ایٙتط٘تالالی
ٔ http://edu1.alzahra.ac.irطاجع ٝوٙیس.
 ضٚی لؿٕت "ٔتماضی قطوت زض آظٔ "ٖٛوّیه وٙیس  ٚبطای ایجالاز حؿالا والاضبطی زض ؾالأا٘ ،ٝقٙاؾالٝی والاضبطی  ٚضٔالع عبالٛض
ٔكرهی ضا تعطیف وطز ،ٜبٝذاعط بؿپاضیس  ٚاظ ؾأا٘ ٝذاضج قٛیس.


زٚباض ٜب٘ ٝكا٘ی ٔ http://edu1.alzahra.ac.irطاجع ٝوطز ،ٜب ٝحؿا واضبطی ذٛز ٚاضز قٛیس.



با وّیه ضٚی"ٔتماضی قطوت زض آظٔ "ٖٛاعمعات الظْ ضا وأُ وٙیس.

ٔ ساضن باضٌصاضی قس ٜبایس ب ٝرطٔت  JPGباقٙس.
 الظْ اؾت وس ضٍٞیطی ضا بطای پیٍیطیٞای بعسی یاززاقت ٍٟ٘ ٚساضی وٙیس.
 دریافت گواهی ثبت نام منوط به بررسی مدارک توسظ دانطگاه میباضد.
هدارک السم بزای ثبت نام الکتزونیکی
 .1یه لغع ٝعىؽ اؾىٗ قس ٜب ٝرطٔت .JPG
 .2تهٛیط واضت ّٔی ب ٝرطٔت .JPG
 .3تهٛیط نفح ٝا َٚقٙاؾٙأ ٚ ٝنفح ٝتٛضیحات ب ٝرطٔت .JPG
 .4ضیع ٕ٘طات زٚضٜی واضقٙاؾی قأُ وّیٕ٘ ٝطات حسالُ تا پایاٖ ٘یٓؾاَ قكٓ.
 .5تىٕیُ واضبطي قٕاض 1 ٜبطای زا٘ف آٔٛذتٍاٖ ٕٔتاظ  ٚواضبطي قٕاضٜی  2بطای بطٌعیسٌاٖ عّٕی (بطای زضیارت واضبطي قٕاض1ٜ
 ٚواضبطي قٕاض 2ٜایٗجا وّیه وٙیس)
 .6حسالُ یه تٛنی٘ٝأ ٝاظ اؾاتیس زٚضٜواضقٙاؾی زض لاِ واضبطي قٕاضٜی  3و ٝبایس تٛؾظ اؾتاز ٔطبٛط با ایٕیُ ضؾٕی ٚ
زا٘كٍاٞی ب٘ ٝكا٘ی  Talents@alzahra.ac.irاضؾاَ قٛز( .بطای زضیارت واضبطي ایٗجا وّیه وٙیس)
ٔ .7كرهات تفهیّی اظ رعاِیتٞای آٔٛظقی  ٚپػٞٚكی زض لاِ واضبطي قٕاضٜی ( 4بطای زضیارت واضبطي ایٗجا وّیه وٙیس)
ٌٛ .8اٞی ٔطبٛط ب ٝزاضا بٛزٖ قطایظ آٔٛظقی ،بطای پصیطـ زا٘فآٔٛذتٍالاٖ ٕٔتالاظ زض لاِال والاضبطي قالٕاضٜی ( 5بالطای زضیارالت
واضبطي ایٗجا وّیه وٙیس)

تبصره :گواهی ارائه ضده بدون مهر و امضای مدیر آموزش دانطگاه قابل قبول نیست.
ٞ .9عیٝٙی ثبت٘اْ  ٚبطضؾی ٔساضن زض ٞط ضقت 700/000 ٝضیالاَ ،بال ٝحؿالا قالٕاضٜی  2177129001009با٘اله ّٔالی قالعبٝی
اِعٞطا(ؼ) ب٘ ٝاْ ٔعا٘ٚت آٔٛظقی  ٚتحهیمت تىٕیّی زا٘كٍا ٜاِعٞطا(ؼ) ،لابُ پطزاذالت اظ عطیالك ؾالأا٘ٝی جالأع زا٘كالٍاٞی
اؾت.
ٙ .10ا٘چ ٝع َٛتحهیُ ٞط یه اظ ٔتماضیاٖ بٝزالیُ ذاضج اظ اذتیاض ذٛزقاٖ حساو ط ز٘ ٚیٓؾالاَ تحهالیّی بالیف اظ ٔالست ٔجالاظ
ع َٛوكیس ٜباقس ،الظْ اؾت تاییسی ٝوٕؿیٛٔ ٖٛاضز ذال زا٘كٍأ ٜحُ تحهیُ ذٛز ضا زضلؿٕت ؾایط ٔساضن ،اضؾاَ وٙٙس.
رشتههایی که در هقطع کارشناسی ارشد دانشجو به صورت بدوى آسهوى هیپذیزند:
رضته – گرایص

دانطکده

ٔسیطت رٙاٚضی اعمعات  -ؾیؿتٓٞای اعمعات پیكطرتٝ
ٔسیطیت رٙاٚضی اعمعات-وؿ  ٚواض اِىتط٘ٚیه
ٔسیطیت باظضٌا٘ی -باظاضیابی
ٔسیطیت وؿ

ٚواض – ضرتاض ؾاظٔا٘ی ٙٔ ٚابع ا٘ؿا٘ی

ٔسیطیت ٔاِی
*

عّ ْٛاجتٕاعی  ٚالتهازی پػٞٚف عّ ْٛاجتٕاعی
*
عّ ْٛاجتٕاعی -جأعٝقٙاؾی
حؿابساضی

*

ٔغاِعات ذا٘ٛاز ٚ ٜظ٘اٖ – حمٛق ظٖ زض اؾمْ

*

*

ٔغاِعات ذا٘ٛاز ٚ ٜظ٘اٖ – ظٖ  ٚذا٘ٛازٜ
عّ ْٛالتهازی -التهاز ا٘طغی

*

عّ ْٛالتهازی -التهاز ٘ظطی

*

عّ ْٛالتهازی -تٛؾع ٝالتهازی  ٚبط٘أٝضیعی

*

آٔاض ضیاضی
ضیاضی

ضیاضی واضبطزیٔ -عازالت زیفطا٘ؿیُ  ٚؾیؿتٓٞای
زیٙأیىی
ضیاضی ٔحض – جبط
ضیاضی ٔحض – آ٘اِیع
ضیاضی ٔحض – ٙٞسؾ ٚ ٝتٛپِٛٛغی
ضیاضی واضبطزی -آ٘اِیع عسزی
آٔٛظـ ظباٖ اٍّ٘یؿی

ازبیات

ظباٖ  ٚازبیات اٍّ٘یؿی
ٔتطجٕی ظباٖ رطا٘ؿٝ

*

ظباٖ  ٚازبیات عطبی
ٔتطجٕی ظباٖ عطبی
ازبیات

ظباٖ  ٚازبیات راضؾی
*

تاضید  ٚرّؿف ٝآٔٛظـ  ٚپطٚضـ – تعّیٓ  ٚتطبیت
بط٘أٝضیعی زضؾی
ضٚاٖقٙاؾی  ٚعّْٛ
تطبیتی

ٔسیطیت آٔٛظقی

*

*

عّٓ اعمعات  ٚزا٘فقٙاؾیٔ -سیطیت اعمعات
ٔغاِعات آضقیٛی
ضٚا٘كٙاؾی باِیٙی

*

ضٚا٘كٙاؾی عٕٔٛی

*

ٔكاٚضٔ – ٜكاٚض ٜذا٘ٛازٜ

*

ضٚا٘كٙاؾی تطبیتی
ضرتاض حطوتی  -ضقس حطوتی
ضرتاض حطوتی  -آٔٛظـ تطبیت بس٘ی
تطبیت بس٘ی  ٚعّْٛ
ٚضظقی

ضرتاض حطوتی – یازٌیطی  ٚوٙتطَ حطوتی
ٔسیطیت ٚضظقیٔ -سیطیت باظاضیابی ٚضظقی

*

ٔسیطیت ٚضظقیٔ -سیطیت أاوٗ  ٚتاؾیؿات ٚضظقی
ریعیِٛٛغی ٚضظقی – ریعیِٛٛغی ٚضظقی واضبطزی

*

*

ریعیِٛٛغی ٚضظقی – ریعیِٛٛغی رعاِیت ٚضظقی ٔحض
ٟٔٙسؾی وأپیٛتط – ٘طْ رعاض
رٙی ٟٙٔ ٚسؾی

*

ٟٔٙسؾی وأپیٛتط – ٛٞـ ٔهٛٙعی  ٚضباتیىع

*

ٟٔٙسؾی ؾیؿتٓٞای ا٘طغی – تىِٛٛٙغیٞای ا٘طغی
ٟٔٙسؾی نٙایع -بٟیٝٙؾاظی ؾیؿتٓٞا
تاضید رط ٚ ًٙٞتٕسٖ ُّٔ اؾمٔی

*

ازیاٖ  ٚعطراٖ
اِٟیات ٔ ٚعاضف اؾمٔی

عّ ْٛلطآٖ  ٚحسیث

*

رمٔ ٚ ٝبا٘ی حمٛق اؾمٔی
رّؿف ٚ ٝومْ اؾمٔی

*

*

**

ریعیهٔ -ازٍ ٜاَ

ریعیه -شضات بٙازی ٘ ٚظطیٔ ٝیساٖٞا

**

**1،

ریعیه  ٚقیٕی

ریعیه – ریعیه آٔاضی  ٚؾأا٘ٞٝای پیچیسٜ
**2،

ریعیه – ٌطا٘ف  ٚویٟاٖقٙاؾی
**

رٛت٘ٛیه

**

٘ا٘ٛریعیه

قیٕی ٔعس٘ی
قیٕی ریعیه

*

قیٕی تجعیٝ
قیٕی آِی
٘ا٘ ٛقیٕی
نٙایع زؾتی
٘ماقی

*
*

ٙٞط

اضتباط تهٛیطی

عطاحی پاض ِ ٚ ٝباؼ

*

پػٞٚف ٙٞط
ظیؿت قٙاؾی ٌیاٞی – ریعیِٛٛغی

*

ظیؿت قٙاؾی ٌیاٞی – ؾیؿتٕاتیه  ٚب ْٛقٙاؾی
عّ ْٛظیؿتی

ٔیىطٚبیِٛٛغی -نٙعتی

*

*3،
*4 ،

ٔیىطٚبیِٛٛغیٔ -حیغی

ظیؿت رٙاٚضی ٔ -یىطٚبی
بیٛقیٕی
بیٛریعیه
*ضقتٌ -ٝطایفٞایی و ٝبا ؾتاضٔ ٜكرم قسٜا٘س رمظ اظ بیٗ زا٘فآٔٛذتٍاٖ زا٘كٍا ٜاِعٞطا(ؼ) زا٘كجٔ ٛیپصیط٘س.
** ٙا٘چ ٝتغییطی زض ضقتٌ ٝطایفٞای ٌط ٜٚریعیه بٚ ٝجٛز آیس ،زض ؾایت اعم ضؾا٘ی ٔیقٛز.
عٛٙاٖ ٌطایفٞای  4ٚ3،2،1زض ؾیؿتٓ آظٔٚ ٖٛجٛز ٘ساضزِ .غفاً رمظ عٛٙاٖ ضقتٔ ٝطبٛط ضا بٝنٛضت وّی ا٘ترا وٙیس .ا٘ترا ٌالطایف
زض ایٗ ٔٛاضز با تٛج ٝبٌ ٝطایفٞای ثبت قس ٜزض واضبطي قٕاض 1 ٜنٛضت ذٛاٞس پصیطرت.

دانشگاههای هورد پذیزش

اِعٞطا(ؼ) ،انفٟاٖ ،تبطیع ،تطبیت ٔسضؼ ،تٟطاٖ ،نٙعتی أیطوبیط ،نٙعتی انفٟاٖ  ،رطزٚؾی ٔكٟس ،عّٓ  ٚنٙعت،
نٙعتی قیطاظ ،نٙعتی ذٛاج٘ ٝهیطاِسیٗ عٛؾی ،نٙعتی قطیف ،عمٔ ٝعباعبایی(ض ،)ٜقٟیس بٟكتی ،اضٔٚی ،ٝبٛعّی
ؾیٙاٙٞ ،ط ،ذٛاضظٔی ،ضاظی وطٔا٘كا ،ٜقیطاظ ،یعز ،قٟیس ٕطاٖ اٛٞاظ ،قٟیس باٙٞط وطٔاٖ ،واقاٌٖ ،یمٖ.
تذکزات ههن
ٔ ساضن ٔتماضیا٘ی و ٝزض ّٟٔت ٔمطض ثبت٘اْ ایٙتط٘تی ٘ىطز ٜباقٙس ،بطضؾی ٘رٛاٞس قس.
 أىاٖ ثبت٘اْ زض بیف اظ یه ضقتٌ-ٝطایف ٚجٛز ٘ساضز.
 زاض٘سٌاٖ ٔسضن ٔعازَ واضقٙاؾیٔ ،جاظ ب ٝقطوت زض رطاذٛاٖ ٘یؿتٙس.
 پط٘ٚسٜای و ٝبٝنٛضت زؾتی  ٚیا پؿتی ب ٝزا٘كٍا ٜاضؾاَ قس ٜباقس ،بطضؾی ٘رٛاٞس قس.
 رمظ پط٘ٚسٜٞای وأُ ٔٛضز بطضؾی لطاض ذٛاٙٞس ٌطرت.
 اضائ ٝزضذٛاؾت  ٚزاضا بٛزٖ قطایظ بٙٔ ٝعِٝی پصیطـ ٘یؿت.

 پصیطـ ٔتماضیاٖ ٔٛٙط ب ٝتاییس ٌط ٜٚآٔٛظقی ٔطبٛط ،زا٘كٍاٚ ٚ ٜظاضت عّ ،ْٛتحمیمات  ٚرٙاٚضی (ؾالاظٔاٖ ؾالٙجف آٔالٛظـ
وكٛض) ذٛاٞس بٛز  ٚتا ظٔاٖ ٚن َٛپاؾد اظ ٚظاضت ٔتب ، ٛزا٘كٍاٞ ٜیچ تعٟسی ٘ؿبت ب ٝثبت٘اْ زا٘كج٘ ٛساضز.
ٚ ج ٝپطزاذتی بابت بطضؾی پط٘ٚس ٜبٛز ،ٜزض نٛضت عسْ پصیطـ  ٚیا اقتبا ٜزض ٚاضیعٔ ،ؿتطز ٘رٛاٞس قس.
 ذٛاٞكٕٙس اؾت اظ تٕاؼ ٔ ٚطاجعٝی غیط ضطٚضی ب ٝزرتط اؾتعساز زضذكاٖ  ٚزا٘كىسٜٞای ٔطبٛط ذٛززاضی وٙیس.
 پصیطرت ٝقسٌاٖ بایس زض ّٟٔت ٔمطضی ؤ ٝتعالبا اعمْ ذٛاٞس قس ،انُ ٔساضن تحهیّی ٛٔ ٚاضز ٔٛضز ٘یاظ ضا بٝنٛضت حضٛضی
تحٛیُ زٙٞس.
 پصیطـ لغعی ٔٙتربأٖ ،كطٚط ب ٝزضیارت پاؾد ٔ بت ٌعیٙف تا پایاٖ بٔ ٕٟٗا 1397 ٜاؾت.
 واضبطيٞا با اؾتفاز ٜاظ رایُ  ، WORDبٝنٛضت تایپی اضؾاَ قٛز.
زرتط اؾتعسازٞای زضذكاٖ زا٘كٍا ٜاِعٞطا(ؼ)
ظٔؿتاٖ1396

