تاسوِ تعالی

هعاًٍت آهَزضی ٍ تحصیالت تکویلی
ادارُ حوایت از استعدادّای درخطاى

فزاخَاى پذیزش تذٍى آسهَى استعذاد درخشاى
هقطع کارشٌاسیارشذ
سال تحصیلی 1400-1401
دا٘ـٍا ٜاِضٞشا(ع) اص تیٗ دا٘ؾآٔٛختٍاٖ دٚسٜی واسؿٙاػی پیٛػت ٝدس سؿتٞٝای ٔٛخٛد دس دفتشچٝی ا٘تخاب سؿت ٝػاصٔاٖ ػٙدؾ آٔٛصؽ وـٛس تش
اػاع "آییٗ٘أٝی پزیشؽ تذ ٖٚآصٔ ٖٛاػتعذادٞای دسخـاٖ دس دٚسٜی تحلیّی واسؿٙاػی اسؿدذ ؿدٕاسٔ 11/301041 ٜدٛس ٚ "1398/11/06صاست
عّ ْٛتحمیمات  ٚفٙاٚسی دس ػاَ تحلیّی 1400-401دس ٔمغع واسؿٙاػی اسؿذ دس سؿتٞٝای ٔٙذسج دس خذ َٚریُ تٝكدٛست تدذ ٖٚآصٔدٖٛد دا٘ـددٛ
ٔیپزیشد.
شزایط السم
 .1تشٌضیذٌاٖ ستثٞٝای ا َٚتا پا٘ضدٔ ٓٞشحّٟ٘ ٝایی إِپیادٞای عّٕی -دا٘ـدٛیی تشای ٚسٚد تٕٞ ٝاٖ سؿت ٝتشٌضیذ ٜیدا سؿدتٞٝدای ٔدشتثظ تدا ٔعشفدی
دتیشخا٘ ٝإِپیاد ٔیتٛا٘ٙذ دس ایٗ فشاخٛاٖ ؿشوت وٙٙذ.
 .2دا٘ـدٛی دٚسٜی واسؿٙاػی پیٛػت ٝو ٝپغ اص ٌزسا٘ذٖ ٘ 6یٓػاَ تحلیّی (تا ٌزسا٘ذٖ حذالُ ػ ٝچٟاسْ ٚاحذٞای دسػی) تِ ٝحاػ ٔیاٍ٘یٗ وُ
دا٘ـدٛیاٖ ٓٞسؿتٚٓٞ ٚ ٝسٚدی خٛد (ٔدٕٛع سٚصا٘ ٚ ٝؿثا٘ )ٝتاؿذ  ٚحذاوثش دس ٔدذت ٘ 8دیٓػداَ تحلدیّی دا٘دؾآٔٛختدٝ
ؿٛدد ٔیتٛا٘ذ دس ایٗ فشاخٛاٖ ؿشوت وٙذ.
 .3چٙا٘چ ٝظشفیت پزیشؽ تذ ٖٚآصٔ ٖٛسؿتٝاید تا  15دسكذ تشتش دا٘ـدٛیاٖ حائض ؿشایظد تىٕیُ ٘ـٛدد
د دس كٛست داسا تٛدٖ ػایش ؿشایظ تشسػی ٔیؿٛد.
ٔ .4ذت ٔداص تشای دا٘ـدٛیاٖ تحلیُ ٕٞضٔاٖ دس د ٚسؿتٝد حذاوثش ٘ 10یٕؼاَ تحلیّی اػت.
 .5پزیشؽ تشای ػاَ تحلیّی تالفاكّ ٝپغ اص دا٘ؾ آٔٛختٍی  ٚكشفا تشای یىثاس أىاٖ پزیش اػت.
ٔ .6تماضیا٘ی و ٝتا داؿتٗ ؿشط د ْٚدس فشاخٛاٖ ؿشوت ٔیوٙٙذد تایذ تٟٙا اص ٔیاٖ دا٘ـٍاٜٞای ٔٙتخة ٔٙذسج دس ایٗ فشاخدٛاٖد دا٘دؾآٔٛختد ٝؿدذٜ
تاؿٙذ.
 .7تشای تٕأی ٔتماضیاٖ اِضأی اػت و ٝدس تاصٜی صٔا٘ی  1399/7/1تا تاسیخ  1400/6/31دا٘ؾآٔٛخت ٝؿ٘ٛذ.
 .8پزیشؽ ٔتماضیا٘ی و ٝدس ع َٛؿؾ ٘یٓػاَ تحلیّی دا٘ؾآٔٛختد ٝؿد٘ٛذ  ٚتدِ ٝحداػ ٔیداٍ٘یٗ ودُ دس ٔمایؼد ٝتدا دا٘دؾآٔٛختٍداٖ ٞدٓسؿدتٚ ٝ
غیشٚٓٞسٚدی خٛد دس آٖ ػاَ خضء  15دسكذ تشتش تاؿٙذد ت ٝكٛست ٔاصاد تش ظشفیت پزیشؽ تذ ٖٚآصٔ ٖٛدس دٚس ٜواسؿٙاػی اسؿذ ٕٞاٖ ػاَد دس
اختیاس دا٘ـٍا ٜاػت.
 .9پزیشؽ دس سؿتٞ ٝای تحلیّی ٔشتثظ ت ٝسؿت ٝدٚس ٜواسؿٙاػید تش اػاع تـخیق ٌش ٚ ٜٚتأییذ ؿٛسای آٔٛصؿی دا٘ـٍا ٜأىاٖ پزیش اػت.
 .10دا٘ـدٛیاٖ ٕٟٔاٖد ا٘تماِی یا تغییش سؿت ٝتایذ ػٛٙات تحلیّی آٟ٘ا اص ٚسٚد ت ٝسؿت ٝدس دا٘ـدٍا ٜا َٚتدا دا٘دؾ آٔدٛختٍی اص سؿدت ٚ ٝدا٘ـدٍا ٜدْٚد
حذاوثش ٘ 8یٕؼاَ تاؿذ ٔ ٚمایؼٔ ٝعذَ تا دا٘ـدٛیاٖ دا٘ـٍاٞی ؤ ٝذسن ٌشفت ٝاػتد ا٘داْ ٔیؿٛد.
 .11دس ٔٛسد دا٘ـدٛیاٖ "تغییش سؿت "ٝدس كٛست تأییذ ٔعا٘ٚت آٔٛصؿی دا٘ـٍا ٜحذاوثش تا یه ٘یٕؼاَ ت ٝػٛٙات ٔداص اضافٔ ٝی ؿٛد.

رضتِ

گرایص

ًیوسال

ٔغاِعات ص٘اٖ

صٖ  ٚخا٘ٛادٜ

اَٚ

ٔغاِعات ص٘اٖ

حمٛق صٖ دس اػالْ

اَٚ

عّ ْٛاختٕاعی

پظٞٚؾ

اَٚ

عّ ْٛاختٕاعی

خأع ٝؿٙاػی

دْٚ

عّ ْٛاختٕاعی

تٛػعٔ ٝحّی  -ؿٟشی

اَٚ

التلاد

التلاد ا٘شطی

اَٚ

التلاد

عّ ْٛالتلادی

اَٚ

علَم اجتواعی ٍ

التلاد

تش٘أ ٝسیضی  ٚتٛػع ٝالتلادی

اَٚ

اقتصادی

حؼاتذاسی

حؼاتذاسی ٔاِی

اَٚ

حؼاتذاسی

حؼاتشػی

اَٚ

حؼاتذاسی

حؼاتذاسی ٔذیشیت

اَٚ

ٔذیشیت تاصایاتی

تاصاسیاتی

اَٚ

ٔذیشیت ٔاِی

ٔاِی

اَٚ

ٔذیشیت وؼة  ٚواس

سفتاس ػاصٔا٘ی ٙٔ ٚاتع ا٘ؼا٘ی

دْٚ

ٔذیشیت فٙاٚسی اعالعات

ػیؼتٓ ٞای اعالعاتی

اَٚ

ٔذیشیت فٙاٚسی اعالعات

وؼة  ٚواس اِىتش٘ٚیه

دْٚ

ٔیىشٚتیِٛٛطی

صیؼت ؿٙاػی ٔیىشٚتٟای تیٕاسیضا

اَٚ

ٔیىشٚتیِٛٛطی

ٔحیغی

اَٚ

تیٛفیضیه

-

اَٚ

تیٛؿیٕی

-

اَٚ

صیؼت فٙاٚسی

صیؼت فٙاٚسی ٔ-یىشٚتی

دْٚ

صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی

ػیؼتٕاتیه  ٚت ْٛؿٙاػی

اَٚ

صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی

فیضیِٛٛطی ٌیاٞی

اَٚ

عشاحی پاسچِ ٚ ٝثاع

عشاحی پاسچِ ٚ ٝثاع

دْٚ

٘ماؿی

٘ماؿی

دْٚ

كٙایع دػتی

كٙایع دػتی

دْٚ

استثاط تلٛیشی

استثاط تلٛیشی

دْٚ

پظٞٚؾ ٙٞش

پظٞٚؾ ٙٞش

دْٚ

ٟٔٙذػی وأپیٛتش

ٛٞؽ ٔلٛٙعی  ٚستاتیه

اَٚ

ٟٔٙذػی وأپیٛتش

٘شْ افضاس

دْٚ

ٟٔٙذػی كٙایع

تٟی ٝٙػاصی ػیؼتٓ ٞا

اَٚ

داًطکدُ

علَم زیستی

ٌّر

فٌی ٍ هٌْدسی

ادبیات

علَم ریاضی

علَم تربیتی ٍ
رٍاًطٌاسی

ٟٔٙذػی كٙایع

-

اَٚ

ٟٔٙذػی ػیؼتٓ ٞای ا٘شطی

ػیؼتٓ ٞای ا٘شطی

اَٚ

ٟٔٙذػی ػیؼتٓ ٞای ا٘شطی

تىِٛٛٙطی ا٘شطی

اَٚ

صتاٖ  ٚادتیات عشتی

___

اَٚ

ٔتشخٕی صتاٖ عشتی

___

دْٚ

تاسیخ

تاسیخ ایشاٖ اػالٔی

اَٚ

تاسیخ

تاسیخ اػالْ

دْٚ

صتاٖ فشا٘ؼٝ

ٔتشخٕی صتاٖ فشا٘ؼٝ

اَٚ

صتاٖ  ٚادتیات فاسػی

___

اَٚ

سیاضیات  ٚواستشدٞا

خثش

اَٚ

سیاضیات  ٚواستشدٞا

ٙٞذػٝ

اَٚ

سیاضیات  ٚواستشدٞا

آ٘اِیض

اَٚ

سیاضیات  ٚواستشدٞا

ٌشاف  ٚتشویثیات

اَٚ

سیاضی واستشدی

آ٘اِیض عذدی

اَٚ

سیاضی واستشدی

ٔعادالت  ٚػیؼتٓ ٞای دیٙأیىی

اَٚ

سیاضی واستشدی

سٔض  ٚوذ

اَٚ

سیاضی واستشدی

تٟی ٝٙػاصی

اَٚ

آٔاس

آٔاسسیاضی

اَٚ

عّٓ اعالعات ٚدا٘ؾ ؿٙاػی

ٔذیشیت اعالعات

اَٚ

ٔذیشیت آٔٛصؿی

---

اَٚ

تش٘أ ٝسیضی دسػی

-----

اَٚ

تاسیخ  ٚفّؼف ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ

----

اَٚ

سٚاٖ ؿٙاػی تشتیتی

---

اَٚ

ٔـاٚسٜ

ٔـاٚس ٜخا٘ٛادٜ

اَٚ

فّؼف ٚ ٝوالْ اػالٔی

--------

اَٚ

عّ ْٛلشآٖ  ٚحذیث

--------

اَٚ

فمٔ ٚ ٝثا٘ی حمٛق اػالٔی

--------

اَٚ

تاسیخ فش ٚ ًٙٞتٕذٖ اػالٔی

--------

اَٚ

ادیاٖ  ٚعشفاٖ

--------

اَٚ

سفتاس حشوتی

یادٌیشی  ٚوٙتشَ حشوتی

اَٚ

سفتاس حشوتی

سؿذ حشوتی

اَٚ

سفتاس حشوتی

سٚؽ آٔٛصؽ دس تشتیت تذ٘ی

اَٚ

فیضیِٛٛطی ٚسصؿی

ٔحض

اَٚ

فیضیِٛٛطی ٚسصؿی

واستشدی

اَٚ

ٔذیشیت ٚسصؿی

ٔذیشیت ساٞثشدی دس ٚسصؽ

اَٚ

اَٚ

الْیات

علَم ٍرزضی

فیسیک ضیوی

ٔذیشیت ٚسصؿی

ٔذیشیت تاصاسیاتی دس ٚسصؽ

اَٚ

فیضیه

ٔاد ٜچٍاَ

اَٚ

فٛت٘ٛیه

-

اَٚ

٘ا٘ٛفیضیه

-

اَٚ

ؿیٕی

آِی

اَٚ

ؿیٕی

تدضیٝ

اَٚ

ؿیٕی

ٔعذ٘ی

اَٚ

ؿیٕی

ؿیٕی فیضیه

اَٚ

ؿیٕی

٘ا٘ ٛؿیٕی

اَٚ

تعییي اٍلَیت ّا (اًتخاب رشتِ  /گزایش)

ِ .دزا

تثلش:1 ٜ
ضشٚسی اػت داٚعّة دس ا٘تخاب سؿتٌ / ٝشایؾ ٞا  ٚاِٛٚیت آٟ٘ا دلت ٕ٘ایذ.
تثلش :2 ٜاحتٕاَ تغییش  ٚیا حزف سؿتٞ ٝای ٔـٕ َٛپزیشؽد ٚخٛد داسد .دس كٛست حزف احتٕاِی سؿتٌ / ٝشایؾد حمی تشای ٔتماضی
ایداد ٕ٘یؿٛد.

داًشگاُّای هَرد پذیزش
السّرا(س) ،اصفْاى ،تبریس ،تربیت هدرس ،تْراى ،صٌعتی اهیرکبیر ،صٌعتی اصفْاى ،فردٍسی هطْد ،علن ٍ صٌعت ،صٌعتی
ضیراز ،صٌعتی خَاجِ ًصیرالدیي طَسی ،صٌعتی ضریف ،عالهِ طباطبایی(رُ) ،ضْید بْطتی ،ارٍهیهِ ،بهَعلی سهیٌاٌّ ،هر،
خَارزهی ،رازی کرهاًطاُ ،ضیراز ،یسد ،ضْید چوراى اَّاز ،ضْید باٌّر کرهاى ،کاضاى ،گیالى ،بیرجٌد ،زًجاى ،سهوٌاى،
سیستاى ٍ بلَچ ستاى ،هازًدراى ،سٌْد تبریس ،صٌعتی بابل ،صٌعتی ضاّرٍد ،علهَم اایهِ زًجهاى ،علهَم کطهاٍرزی ٍ هٌهاب
طبیعی گرگاى ،اراک ،ایالم ،بجٌَرد ،بیي الوللی اهام خویٌی(رُ) ،حکین سبسٍاری ،خلیج فارس ،داهغاى ،زابل ،ضْرکرد،
ضْید هدًی ،قن ،کردستاى ،گلستاى ،لرستاىٍ ،لی عصر(عج)رفسٌجاىّ ،رهسگهاى ،یاسهَ  ،تحصهیالت تکویلهی صهٌعتی ٍ
فٌاٍری ایطرفتِ ،دریاًَردی ٍ علَم دریایی چابْار ،کطاٍرزی ٍ هٌاب طبیعی راهیي خَزستاى ،علَم کطهاٍرزی ٍ هٌهاب
طبیعی ساری ،علَم ٍ فٌَى دریایی خرهطْرٌّ ،ر اسالهی تبریسٌّ ،ر اصفْاى.

هذارك السم جْت ثثتًام

 .1یه لغع ٝعىغ اػىٗ ؿذ ٜت ٝفشٔت .JPG
 .2تلٛیش واست ّٔی ت ٝفشٔت .JPG
 .3تلٛیش كفح ٝا َٚؿٙاػٙأ ٚ ٝكفح ٝتٛضیحات (ؿٙاػٙأٞ ٝای خذیذ كفح ٝای و ٝؿٕاس ٜػشیاَ ؿٙاػٙأ ٝروش ؿذ ٜحتٕا اػىٗ ؿٛد)ت ٝفشٔت
.JPG
 .4سیض ٕ٘شات دٚسٜی واسؿٙاػی ؿأُ وّیٕ٘ ٝشات حذالُ تا پایاٖ ٘یٓػاَ ؿـٓ.
 .5تىٕیُ واستشي ؿٕاس 1 ٜتشای دا٘ؾآٔٛختٍاٖ ٕٔتاص (روش ؿٕاس ٜتّفٗ  ٚادسع ایٕیُ اِضأی ٔیثاؿذ).
.6

ٌٛاٞی ٔشتٛط ت ٝداسا تٛدٖ ؿشایظ ٔعذَ  ٚؿشایظ آٔٛصؿید دس لاِة واستشي ؿٕاسٜی 2
تبصرُ :گَاّی ارائِ ضدُ بدٍى هْر ٍ اهضای هدیر آهَزش داًطگاُ قابل قبَل ًیست.

 .7واستشي ؿٕاسٜی  3تشای تشٌضیذٌاٖ عّٕی
ٞ .8ضیٝٙی ثثت ٘اْ  ٚتشسػی ٔذاسن دس ٞش سؿت700/000 ٝسیاَد ت ٝحؼاب ؿٕاسٜی  2177129001009تا٘ه ّٔی ؿعث ٝی اِضٞشا(ع) ت٘ ٝاْ ٔعا٘ٚت
آٔٛصؿی  ٚتحلیالت تىٕیّی دا٘ـٍا ٜاِضٞشا(ع)د لاتُ پشداخت اص عشیك ػأا٘ٝی خأع دا٘ـٍاٞی اػت.
 .9چٙا٘چ ٝع َٛتحلیُ ٞش یه اص ٔتماضیاٖ تٝدالیُ خاسج اص اختیاس خٛدؿاٖ حذاوثش د٘ ٚیٓػاَ تحلیّی تیؾ اص ٔذت ٔداص ع َٛوـدیذ ٜتاؿدذد
الصْ اػت تاییذی ٝوٕؼیٛٔ ٖٛاسد خاف دا٘ـٍأ ٜحُ تحلیُ خٛد سا دسلؼٕت ػایش ٔذاسند اسػاَ وٙٙذ.

ثثتًام الکتزًٍیکی

هتقاضیاى باید جْت ثبت ًام الکترًٍیکی از تاریخ  00/00/17لغایت  00/10/30با هراجعِ بِ ًطاًی ایٌترًتی
ً http://edu1.alzahra.ac.irسبت بِ اًجام ثبت ًام ٍ ارسال هدارک اقدام ًوایٌد.
٘تایح ٟ٘ایی اص عشیك ػایت اػتعذاد دسخـاٖ (  (https://edu.alzahra.ac.ir/page-Talent/fa/11/form/pId13132اعالع
سػا٘ی خٛاٞذ ؿذ.

داٍطلة گزاهی حتواً قثل اس شزٍع ثثت ًام ،راٌّوای ثثت ًام الکتزًٍیکی را هطالعِ کٌیذ.

فزایٌذ ثثت ًام هتقاضیاى
پغ اص ٔغاِعٝی فشاخٛاٖد آٔادٜػاصی ٔذاسن ٔٛسد ٘یاص  ٚتىٕیُ واستشيٞای ٔشتٛطد ت٘ ٝـا٘ی ایٙتش٘تی ٔ http://edu1.alzahra.ac.irشاخعدٝ
وٙیذ.


سٚی لؼٕت "هتقاضی ضرکت در آزهَى" وّیه وٙیذ  ٚتشای ایداد حؼاب واستشی دس ػأا٘ٝد ؿٙاػدٝی وداستشی  ٚسٔدض عثدٛس ٔـخلدی سا
تعشیف وشدٜد تٝخاعش تؼپاسیذ  ٚاص ػأا٘ ٝخاسج ؿٛیذ.




دٚتاس ٜت٘ ٝـا٘ی ٔ http://edu1.alzahra.ac.irشاخع ٝوشدٜد ت ٝحؼاب واستشی خٛد ٚاسد ؿٛیذ.
تا وّیه سٚی"ٔتماضی ؿشوت دس آصٔ "ٖٛاعالعات الصْ سا وأُ وٙیذ ٔ ٚذاسن الصْ سا تاسٌزاسی وٙیذ.
تَجِٔ :ذاسن تاسٌزاسی ؿذ ٜتایذ ت ٝفشٔت  JPGتاؿٙذ.



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

تذکزات هْن


ٔذاسن ٔتماضیا٘ی و ٝدس ّٟٔت ٔمشس ثثت٘اْ ایٙتش٘تی ٘ىشد ٜتاؿٙذد تشسػی ٘خٛاٞذ ؿذ.



داس٘ذٌاٖ ٔذسن ٔعادَ واسؿٙاػید ٔداص ت ٝؿشوت دس فشاخٛاٖ ٘یؼتٙذ.




پش٘ٚذٜای و ٝت ٝكٛست دػتی  ٚیا پؼتی ت ٝدا٘ـٍا ٜاسػاَ ؿذ ٜتاؿذد 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 ٔشتٛطد دا٘ـٍاٚ ٚ ٜصاست عّْٛد تحمیمات  ٚفٙاٚسی (ػاصٔاٖ ػٙدؾ آٔٛصؽ وـٛس) خٛاٞذ
تٛد  ٚتا صٔاٖ ٚك َٛپاػخ اص ٚصاست ٔتثٛعد دا٘ـٍاٞ ٜیچ تعٟذی ٘ؼثت ت ٝثثت٘اْ دا٘ـد٘ ٛذاسد.




ٚخ ٝپشداختی تاتت تشسػی پش٘ٚذ ٜتٛدٜد دس كٛست عذْ پزیشؽ  ٚیا اؿتثا ٜدس ٚاسیضد ٔؼتشد ٘خٛاٞذ ؿذ.
پزیشفت ٝؿذٌاٖ تایذ دس ّٟٔت ٔمشسی ؤ ٝتعالثا اعالْ خٛاٞذ ؿذد اكُ ٔذاسن تحلیّی ٛٔ ٚاسد ٔٛسد ٘یاص سا تٝكٛست حضٛسی تحٛیُ
دٙٞذ.



پزیشؽ لغعی ٔٙتخثاٖد ٔـشٚط ت ٝدسیافت پاػخ ٔثثت ٌضیٙؾ اص ػاصٔاٖ ػٙدؾ خٛاٞذ تٛد.



واستشيٞا تا اػتفاد ٜاص فایُ  WORDد تٝكٛست تایپی اسػاَ ؿٛد.



ٞشٌ ٝ٘ٛػٛاَ دسٔٛسد فشاخٛاٖ حاضش سا ت ٝادسع ایٕیُ  Talents@Alzahra.ac.irاسػاَ یا تا ؿٕاس 16502052 ٜتٕاع حاكُ ٕ٘ائیذ..

ادارُ حوایت از استعدادّای درخطاى داًطگاُ السّرا(س)
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