بسمهتعالی

اطالعیه شماره یک

فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری بدون آزمون
سال تحصیلی 97-98
دانشگاه الزهرا (س) بر اساس "آییننامه پذیرش بدون آممد

اسدادوادهار دانشدا دا دناه تحصدیی دتادرر "

نماات عی م ،تحقیقات ن فنانار (ابالغیده مدرااه  21/67272مد ا  1393/4/18ن اصدالییه 21/237200مد ا
 )93/12/16ام بین دانشآم ناگا دناه تاامناس اامو دا اماههار مرتبط ،برار ادامه تحصیل دا مقطع دتارر
دا اماههار منواج دا جونل ذیل برار سال تحصیی  97-98بهص ات بون آمم (اسدادواد دانشدا ) ام طرید
ثبتنام اینارنا ن انجام مصایبه دانشج م پذیرد.
رشته-گرایشهای متقاضی پذیرش دانشجو بهصورت بدون آزمون
ردیف

رشته  -گرایش

1

مهندسی صنایع

2

علوم قرآن و حدیث

3

مدیریت -بازرگانی

4

برنامه ریزی درسی

5

روانشناسی

6

ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

7

ریاضی محض گرایش جبر -ترکیبیات و نظریه گراف

8

شیمی آلی

9

زبان و ادبیات فارسی (محض)

10

زبان و ادبیات عرب

11

آموزش زبان انگلیسی

شرایط الزم جهت شرکت در فراخوان
ماقاض بایو:
 -1دااار میانگین تل دستتم  16دا دناه تاامناس ن  17دا دناه تاامناس اامو (بون ایاساب نرره پایا نامه) بامو.

 -2بیش ام دن سال ام تاایخ فراغت ام تحصیل نر نگذماه بامو( .دانطیبان تده دا نیرسدال انل سدال تحصدیی  94 -95ن
قبل ام آ فااغالاحصیل موه بامنو ،مجام به مرتت دا این فران ا نیسانو).
 -3دا مقطع تاامناس اامو ام میا دانشگاههار مدابر نماات عی م ،دانشآم ناه موه بامو یا دا مهیت مقرا دانشآم ناه
م د.
 -4دااار یواقل یک مقاله عیر پژنهش یا یک مقاله  ISIمدابر بامو ته به تشخیص گرنه یائز  7امایام پژنهش م د.
 -5فقط دا یک اماه دان است دهو.
 -6دا ص ات پذیرش ،دا مما مرنع تحصیل ،دانشج ر مقطع دتارر دا سایر م سسات ن دانشگاهها نبامو.
مایا ذتر است چنانچه ماقاضیا  ،دااار مواك مبا مدابر بامنو ،مطاب با جدونل آییننامده امایدام ممم اا تسدو ن اهندو
ترد .ماقاضیان ته فاقو مواك مبا هسانو ،م ت اننو دا این فران ا مرتت نراینو لیکن ضرنار اسدت دا صد ات پدذیرش
نهای  ،تا قبل ام آمم

جامع دتارر مواك مبا مدابر ن د اا با تسو یو نصاب ممم ،ااائه تننو.

تاایخ ثبتنام ن موااك م اد نیام دا فرنادین ماه سال  1397اطالع اسان ن اهو مو.

دفتر استعداد درخشان دانشگاه الزهرا(س)

