باسوهتعالی

فزاخواى پذیزش دانشجو در هقطع کارشناسیارشد بدوى آسهوى
سال تحصیلی 1399-1400
دا٘ـٍا ٜاِضٞشا(ع) اص تیٗ دا٘ؾ آٔٛختٍاٖ دٚسٜی واسؿٙاػی پیٛػت ٝدس سؿتٞٝای ٔٛخٛد دس دفتشچٝی ا٘تخاب سؿت ٝػاصٔاٖ ػٙدؾ آٔٛصؽ وـٛس تش اػااع
"آییٗ٘أٝی پزیشؽ تذ ٖٚآصٔ ٖٛاػتعذادٞای دسخـاٖ دس دٚسٜی تحصیّی واسؿٙاػی اسؿذ" ٚصاست عّ ْٛتحمیمات  ٚفٙااٚسی دس ػااَ تحصایّی  99-400دس
ٔمغع واسؿٙاػی اسؿذ دس سؿتٞٝای ٔٙذسج دس خذ َٚریُ تٝصٛست تذ ٖٚآصٔ ،ٖٛت ٝؿشح ٔٙذسج دس ایٗ فشاخٛاٖ دا٘ـدٔ ٛیپزیشد.

شزایط السم
 .1تشٌضیذٌاٖ ستثٞٝای ا َٚتا پا٘ضدٔ ٓٞشحّٟ٘ ٝایی إِپیادٞای عّٕی -دا٘ـدٛیی تشای ٚسٚد تٕٞ ٝاٖ سؿت ٝتشٌضیذ ٜیا سؿتٞٝای ٔشتثظ تا ٔعشفای دتیشخا٘اٝ
إِپیاد ٔیتٛا٘ٙذ دس ایٗ فشاخٛاٖ ؿشوت وٙٙذ.
 .2دا٘ـدٛی دٚسٜی واسؿٙاػی پیٛػت ٝو ٝپغ اص ٌزسا٘ذٖ ٘ 6یٓػاَ تحصیّی (تا ٌزسا٘ذٖ حذالُ ػ ٝچٟاسْ ٚاحذٞای دسػی) تِ ٝحاػ ٔیاٍ٘یٗ واُ خاضء
پا٘ضد ٜدسصذ دا٘ـدٛیاٖ ٓٞسؿتٚٓٞ ٚ ٝسٚدی خٛد (ٔدٕٛع سٚصا٘ ٚ ٝؿثا٘ )ٝتاؿذ  ٚحذاوثش دس ٔذت ٘ 8یٓػاَ تحصیّی دا٘ؾآٔٛخت ٝؿاٛدٔ ،ایتٛا٘اذ دس
ایٗ فشاخٛاٖ ؿشوت وٙذ.
ٔ .3تماضیا٘ی و ٝتا داؿتٗ ؿشط د ْٚدس فشاخٛاٖ ؿشوت ٔیوٙٙذ ،تایذ تٟٙا اص ٔیاٖ دا٘ـٍاٜٞای ٔٙتخة ٔٙذسج دس ایٗ فشاخٛاٖ ،دا٘ؾآٔٛخت ٝؿذ ٜتاؿٙذ.
.4

تشای تٕأی ٔتماضیاٖ اِضأی اػت و ٝدس تاصٜی صٔا٘ی  98/7/1تا تاسیخ  99/6/31دا٘ؾآٔٛخت ٝؿ٘ٛذ.

.5

پزیشؽ ٔتماضیا٘ی و ٝدس ع َٛؿؾ ٘یٓػاَ تحصیّی دا٘ؾآٔٛخت ٝؿ٘ٛذ  ٚتِ ٝحاػ ٔیاٍ٘یٗ وُ دس ٔمایؼ ٝتا دا٘ؾآٔٛختٍاٖ ٓٞسؿات ٚ ٝغیاشٚٓٞسٚدی
خٛد دس آٖ ػاَ خضء  15دسصذ تشتش تاؿٙذ ،ت ٝصٛست ٔاصاد تش ظشفیت پزیشؽ تذ ٖٚآصٔ ٖٛدس دٚس ٜواسؿٙاػی اسؿذ ٕٞاٖ ػاَ ،دس اختیاس دا٘ـٍا ٜاػت.

ثبتنام الکتزونیکی
ٔتماضیاٖ تایذ خٟت ثثت ٘اْ اِىتش٘ٚیىی اص تاسیخ ِ 98/11/15غایت  98/12/20تا ٔشاخع ٝت٘ ٝـا٘ی ایٙتش٘تی ٘ http://edu1.alzahra.ac.irؼثت تٝ
ا٘داْ ثثت ٘اْ  ٚاسػاَ ٔذاسن الذاْ ٕ٘ایٙذ.
٘تایح ٟ٘ایی تٙٔ ٝتخثاٖ اعالع سػا٘ی خٛاٞذ ؿذ.

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

فزایند ثبت نام هتقاضیاى

پغ اص ٔغاِعٝی فشاخٛاٖ ،آٔادٜػاصی ٔذاسن ٔٛسد ٘یاص  ٚتىٕیُ واستشيٞای ٔشتٛط ،ت٘ ٝـا٘ی ایٙتش٘تی ٔ http://edu1.alzahra.ac.irشاخع ٝوٙیذ.


سٚی لؼٕت "ٔتماضی ؿشوت دس آصٔ "ٖٛوّیه وٙیذ  ٚتشای ایداد حؼاب واستشی دس ػأا٘ ،ٝؿٙاػ ٝی واستشی  ٚسٔاض عثاٛس ٔـخصای سا تعشیاد واشد،ٜ
تٝخاعش تؼپاسیذ  ٚاص ػأا٘ ٝخاسج ؿٛیذ.



دٚتاس ٜت٘ ٝـا٘ی ٔ http://edu1.alzahra.ac.irشاخع ٝوشد ،ٜت ٝحؼاب واستشی خٛد ٚاسد ؿٛیذ.



تا وّیه سٚی"ٔتماضی ؿشوت دس آصٔ "ٖٛاعالعات الصْ سا وأُ وٙیذ.



ٔذاسن تاسٌزاسی ؿذ ٜتایذ ت ٝفشٔت  JPGتاؿٙذ.



الصْ اػت وذ سٍٞیشی سا تشای پیٍیشیٞای تعذی یادداؿت ٍٟ٘ ٚذاسی وٙیذ.


دریافت گواهی ثبت نام منوط به بررسی مدارک توسظ دانشگاه میباشد.

هدارك السم جهت ثبتنام

.1

یه لغع ٝعىغ اػىٗ ؿذ ٜت ٝفشٔت .JPG

.2

تصٛیش واست ّٔی ت ٝفشٔت .JPG

.3

تصٛیش صفح ٝا َٚؿٙاػٙأ ٚ ٝصفح ٝتٛضیحات ت ٝفشٔت .JPG

.4

سیض ٕ٘شات دٚسٜی واسؿٙاػی ؿأُ وّیٕ٘ ٝشات حذالُ تا پایاٖ ٘یٓػاَ ؿـٓ.

 .5تىٕیُ واستشي ؿٕاس 1 ٜتشای دا٘ؾآٔٛختٍاٖ ٕٔتاص  ٚواستشي ؿٕاسٜی  2تشای تشٌضیذٌاٖ عّٕی (تشای دسیافت واستشي ایٗخا وّیه وٙیذ)
.6

ٌٛاٞی ٔشتٛط ت ٝداسا تٛدٖ ؿشایظ آٔٛصؿی ،تشای پزیشؽ دا٘ؾآٔٛختٍاٖ ٕٔتاص دس لاِة واستشي ؿٕاسٜی ( 5تشای دسیافت واستشي ایٗخا وّیه وٙیذ)

تبصره :گواهی ارائه شده بدون مهر و امضای مدیر آموزش دانشگاه قابل قبول نیست.
ٞ .7ضیٝٙی ثثت٘اْ  ٚتشسػی ٔذاسن دس ٞش سؿت 700/000 ٝسیاَ ،ت ٝحؼاب ؿٕاسٜی  2177129001009تا٘ه ّٔی ؿعثٝی اِضٞاشا(ع) تا٘ ٝااْ ٔعا٘ٚات
آٔٛصؿی  ٚتحصیالت تىٕیّی دا٘ـٍا ٜاِضٞشا(ع) ،لاتُ پشداخت اص عشیك ػأا٘ٝی خأع دا٘ـٍاٞی اػت.
.8

چٙا٘چ ٝع َٛتحصیُ ٞش یه اص ٔتماضیاٖ تٝدالیُ خاسج اص اختیاس خٛدؿاٖ حذاوثش د٘ ٚیٓػاَ تحصیّی تیؾ اص ٔذت ٔدااص عا َٛوـایذ ٜتاؿاذ ،الصْ
اػت تاییذی ٝوٕؼیٛٔ ٖٛاسد خاف دا٘ـٍأ ٜحُ تحصیُ خٛد سا دسلؼٕت ػایش ٔذاسن ،اسػاَ وٙٙذ.

رشتههایی که دانشگاه الشهزا به صورت بدوى آسهوى در هقطع کارشناسی ارشد دانشجو هیپذیزند:
دانشکده

رشته
التصاد ا٘شطی
تٛػع ٝالتصادی  ٚتش٘أٝسیضی
عّ ْٛالتصادی
حؼاتذاسی
حؼاتشػی

علوم اجتماعی و اقتصادی

حؼاتذاسی ٔذیشیت
ٔغاِعات -صٖ  ٚخا٘ٛادٜ
ٔغاِعات -حمٛق صٖ دس اػالْ
ٔذیشیت وؼة  ٚواس-اػتشاتظی
ٔذیشیت ٔاِی
ٔذیشیت تاصاسیاتی
ٔیىشٚتیِٛٛطیٔ -یىشٚبٞای تیٕاسی صا
ٔیىشٚتیِٛٛطیٔ -یىشٚب صٙعتی

علوم زیستی

عٌّ ْٛیاٞی -فیضیِٛٛطی
عٌّ ْٛیاٞی -ػیؼتٕاتیه  ٚت ْٛؿٙاػی
تیٛؿیٕی
تیٛفیضیه
استثاط تصٛیشی
عشاحی صٙعتی

هنر

عشاحی پاسچِ ٚ ٝثاع
٘ماؿی
پظٞٚؾ ٙٞش
صٙایع دػتی
ٟٔٙذػی صٙایع -تٟیٝٙػاصی ػیؼتٓٞا
ٟٔٙذػی وأپیٛتشٛٞ -ؽ ٔصٛٙعی

فنی و مهندسی

ٟٔٙذػی وأپیٛتش٘ -شْ افضاس
ٟٔٙذػی ٔىا٘یه -ػیؼتٓٞای ا٘شطی
ٟٔٙذػی ٔىا٘یه -تىِٛٛٙطی ا٘شطی
صتاٖ  ٚادتیات عشتی

ادبیات

ٔتشخٕی صتاٖ عشتی
ٔتشخٕی صتاٖ فشا٘ؼٝ
سیاضی ٔحض -خثش
سیاضی ٔحض -آ٘اِیض
سیاضی ٔحضٙٞ -ذػٝ

علوم ریاضی

سیاضی واستشدی -سٔض  ٚوذ
سیاضی واستشدی -آ٘اِیض عذدی
سیاضی واستشدیٔ -عادالت  ٚػیؼتٓٞای دیٙأیىی
آٔاس سیاضی

علوم تربیتی و روانشناسی

سٚا٘ـٙاػی تشتیتی
سٚا٘ـٙاػی عٕٔٛی
سٚا٘ـٙاػی تاِیٙی
ٔذیشیت آٔٛصؿی

تاسیخ  ٚفّؼف ٝتعّیٓ  ٚتشتیت
تش٘أٝسیضی دسػی
ٔـاٚس ٜخا٘ٛادٜ
عّ ْٛلشآٖ  ٚحذیث
ادیاٖ  ٚعشفاٖ
الهیات

تاسیخ فش ٚ ًٙٞتٕذٖ
فمٔ ٚ ٝثا٘ی حمٛق اػالٔی
فّؼف ٚ ٝوالْ اػالٔی
سفتاس حشوتی -سؿذ حشوتی
سفتاس حشوتی -یادٌیشی  ٚوٙتشَ حشوتی
سفتاس حشوتی -سٚؽ آٔٛصؽ دس تشتیت تذ٘ی

علوم ورزشی

فیضیِٛٛطی ٚسصؿی -واستشدی
فیضیِٛٛطی ٚسصؿیٔ -حض
ٔذیشیت ٚسصؿیٔ -ذیشیت ساٞثشدی دس ٚسصؽ
ٔذیشیت ٚسصؿیٔ -ذیشیت تاصاسیاتی دس ٚسصؽ
ؿیٕی آِی
ؿیٕی تدضیٝ

فیسیک شیمی

ؿیٕی ٔعذ٘ی
ؿیٕی فیضیه
٘ا٘ ٛؿیٕی
فیضیهٔ -ىا٘یه آٔاسی  ٚػیؼتٓٞای پیچیذٜ
فیضیه٘ -د ٚ ْٛاختش فیضیه
فیضیه – اپتیه ِ ٚیضس
فٛت٘ٛیه
٘ا٘ٛفیضیه

دانشگاههای هورد پذیزش
اِضٞشا(ع) ،اصفٟاٖ ،تثشیض ،تشتیت ٔذسع ،تٟشاٖ ،صٙعتی أیشوثیش ،صٙعتی اصفٟاٖ ،فشدٚػی ٔـٟذ ،عّٓ  ٚصاٙعت ،صاٙعتی ؿایشاص ،صاٙعتی خٛاخاٝ
٘صیشاِذیٗ عٛػی ،صٙعتی ؿشید ،عالٔ ٝعثاعثایی(س ،)ٜؿٟیذ تٟـتی ،اسٔٚی ،ٝتٛعّی ػیٙاٙٞ ،ش ،خٛاسصٔی ،ساصی وشٔا٘ـا ،ٜؿیشاص ،یضد ،ؿٟیذ چٕاشاٖ
اٛٞاص ،ؿٟیذ تاٙٞش وشٔاٖ ،واؿاٌٖ ،یالٖ  ،تیشخٙذ ،ص٘داٖ ،ػٕٙاٖ ،ػیؼتاٖ  ٚتّٛچؼتأٖ ،اص٘ذساٖ ،ػٟٙذ تثشیض ،صٙعتی تاتُ ،صاٙعتی ؿااٞشٚد ،عّاْٛ
پای ٝص٘داٖ ،عّ ْٛوـاٚسصی ٙٔ ٚاتع عثیعی ٌشٌاٖ ،اسان ،ایالْ ،تدٛٙسد ،تیٗ إِّّی أاْ خٕیٙی(س ،)ٜحىایٓ ػاثضٚاسی ،خّایح فااسع ،دأغااٖ ،صاتاُ،
ؿٟشوشد ،ؿٟیذ ٔذ٘ی ،لٓ ،وشدػتاٌّٖ ،ؼتاِٖ ،شػتاِٖٚ ،ی عصش(عح)سفؼٙداٖٞ ،شٔضٌاٖ ،یاػاٛج ،تحصایالت تىٕیّای صاٙعتی  ٚفٙااٚسی پیـاشفت،ٝ
دسیا٘ٛسدی  ٚعّ ْٛدسیایی چاتٟاس ،وـاٚسصی ٙٔ ٚاتع عثیعی سأیٗ خٛصػتاٖ ،عّ ْٛوـاٚسصی ٙٔ ٚاتع عثیعی ػاسی ،عّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیایی خشٔـٟشٙٞ ،ش
اػالٔی تثشیضٙٞ ،ش اصفٟاٖ.

تذکزات ههن









ٔذاسن ٔتماضیا٘ی و ٝدس ّٟٔت ٔمشس ثثت٘اْ ایٙتش٘تی ٘ىشد ٜتاؿٙذ ،تشسػی ٘خٛاٞذ ؿذ.
داس٘ذٌاٖ ٔذسن ٔعادَ واسؿٙاػیٔ ،داص ت ٝؿشوت دس فشاخٛاٖ ٘یؼتٙذ.
پش٘ٚذٜای و ٝتٝصٛست دػتی  ٚیا پؼتی ت ٝدا٘ـٍا ٜاسػاَ ؿذ ٜتاؿذ ،تشسػی ٘خٛاٞذ ؿذ.
فمظ پش٘ٚذٜٞای وأُ ٔٛسد تشسػی لشاس خٛاٙٞذ ٌشفت.
اسائ ٝدسخٛاػت  ٚداسا تٛدٖ ؿشایظ تٙٔ ٝضِٝی پزیشؽ ٘یؼت.
پزیشؽ ٔتماضیاٖ ٔٛٙط ت ٝتاییذ ٌش ٜٚآٔٛصؿی ٔشتٛط ،دا٘ـٍاٚ ٚ ٜصاست عّ ،ْٛتحمیمات  ٚفٙاٚسی (ػاصٔاٖ ػٙدؾ آٔٛصؽ وـٛس) خٛاٞذ تاٛد  ٚتاا
صٔاٖ ٚص َٛپاػخ اص ٚصاست ٔتثٛع ،دا٘ـٍاٞ ٜیچ تعٟذی ٘ؼثت ت ٝثثت٘اْ دا٘ـد٘ ٛذاسد.
ٚخ ٝپشداختی تاتت تشسػی پش٘ٚذ ٜتٛد ،ٜدس صٛست عذْ پزیشؽ  ٚیا اؿتثا ٜدس ٚاسیضٔ ،ؼتشد ٘خٛاٞذ ؿذ.
پزیشفتٝؿذٌاٖ تایذ دس ّٟٔت ٔمشسی ؤ ٝتعالثا اعالْ خٛاٞذ ؿذ ،اصُ ٔذاسن تحصیّی ٛٔ ٚاسد ٔٛسد ٘یاص سا تٝصٛست حضٛسی تحٛیُ دٙٞذ.



پزیشؽ لغعی ٔٙتخثأٖ ،ـشٚط ت ٝدسیافت پاػخ ٔثثت ٌضیٙؾ تا پایاٖ تٔ ٕٟٗا 1399 ٜاػت.



واستشيٞا تا اػتفاد ٜاص فایُ  ، WORDتٝصٛست تایپی اسػاَ ؿٛد.

اداره حوایت اس استعدادهای درخشاى
دانشگاه الشهزا(س)
سهستاى 98

