باسمه تعالی

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
اداره حمایت از استعدادهای درخشان

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان
مقطع کارشناسیارشد
سال تحصیلی 1400-1401
دانشگاه الزهرا(س) از بین دانشآموختگان دورهی کارشناسی پیوسته در رشتههای موجود در دفترچهی انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور بر
اساس "آییننامهی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورهی تحصیلی کارشناسی ارشدد شدااره  11/301041مدور  "1398/11/06وزارت
علوم تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی 1400-401در مقطع کارشناسی ارشد در رشتههای مندرج در جدول ذیل بهصدورت بددون آزمدوند دانشدجو
میپذیرد.
شرایط الزم
 .1برگزیدگان رتبههای اول تا پانزدهم مرحله نهایی الاپیادهای علای -دانشجویی برای ورود به هاان رشته برگزیده یدا رشدتههدای مدرتب بدا معرفدی
دبیرخانه الاپیاد میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
 .2دانشجوی دورهی کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن  6نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) به لحاظ میانگین کل
دانشجویان همرشته و همورودی خود (مجاوع روزانه و شبانه) باشد و حداکثر در مددت  8ندیمسدال تحصدیلی داندشآموختده
شودد میتواند در این فراخوان شرکت کند.
 .3چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشتهاید با  15درصد برتر دانشجویان حائز شرای د تکایل نشودد
د در صورت دارا بودن سایر شرای بررسی میشود.
 .4مدت مجاز برای دانشجویان تحصیل هازمان در دو رشتهد حداکثر  10نیاسال تحصیلی است.
 .5پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یکبار امکان پذیر است.
 .6متقاضیانی که با داشتن شرط دوم در فراخوان شرکت میکنندد باید تنها از میان دانشگاههای منتخب مندرج در این فراخدواند داندشآموختده شدده
باشند.
 .7برای تاامی متقاضیان الزامی است که در بازهی زمانی  1399/7/1تا تاریخ  1400/6/31دانشآموخته شوند.
 .8پذیرش متقاضیانی که در طول شش نیمسال تحصیلی دانشآموختده شدوند و بده لحداظ میدانگین کدل در مقایسده بدا داندشآموختگدان هدمرشدته و
غیرهمورودی خود در آن سال جزء  15درصد برتر باشندد به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد هاان سالد در
اختیار دانشگاه است.
 .9پذیرش در رشته های تحصیلی مرتب به رشته دوره کارشناسید بر اساس تشخیص گروه و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
 .10دانشجویان مهااند انتقالی یا تغییر رشته باید سنوات تحصیلی آنها از ورود به رشته در دانشدگاه اول تدا داندش آمدوختگی از رشدته و دانشدگاه دومد
حداکثر  8نیاسال باشد و مقایسه معدل با دانشجویان دانشگاهی که مدرک گرفته استد انجام میشود.
 .11در مورد دانشجویان "تغییر رشته" در صورت تأیید معاونت آموزشی دانشگاه حداکثر تا یک نیاسال به سنوات مجاز اضافه می شود.

رشته

گرایش

نیمسال

مطالعات زنان

زن و خانواده

اول

مطالعات زنان

حقوق زن در اسالم

اول

علوم اجتااعی

پژوهش

اول

علوم اجتااعی

جامعه شناسی

دوم

علوم اجتااعی

توسعه محلی  -شهری

اول

اقتصاد

اقتصاد انرژی

اول

اقتصاد

علوم اقتصادی

اول

علوم اجتماعی و

اقتصاد

برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

اول

اقتصادی

حسابداری

حسابداری مالی

اول

حسابداری

حسابرسی

اول

حسابداری

حسابداری مدیریت

اول

مدیریت بازایابی

بازاریابی

اول

مدیریت مالی

مالی

اول

مدیریت کسب و کار

رفتار سازمانی و منابع انسانی

دوم

مدیریت فناوری اطالعات

سیستم های اطالعاتی

اول

مدیریت فناوری اطالعات

کسب و کار الکترونیک

دوم

میکروبیولوژی

زیست شناسی میکروبهای بیااریزا

اول

میکروبیولوژی

محیطی

اول

بیوفیزیک

-

اول

بیوشیای

-

اول

زیست فناوری

زیست فناوری -میکروبی

دوم

زیست شناسی گیاهی

سیستااتیک و بوم شناسی

اول

زیست شناسی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی

اول

طراحی پارچه و لباس

طراحی پارچه و لباس

دوم

نقاشی

نقاشی

دوم

صنایع دستی

صنایع دستی

دوم

ارتباط تصویری

ارتباط تصویری

دوم

پژوهش هنر

پژوهش هنر

دوم

مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی و رباتیک

اول

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار

دوم

مهندسی صنایع

بهینه سازی سیستم ها

اول

دانشکده

علوم زیستی

هنر

فنی و مهندسی

ادبیات

علوم ریاضی

علوم تربیتی و
روانشناسی

مهندسی صنایع

-

اول

مهندسی سیستم های انرژی

سیستم های انرژی

اول

مهندسی سیستم های انرژی

تکنولوژی انرژی

اول

زبان و ادبیات عربی

___

اول

مترجای زبان عربی

___

دوم

تاریخ

تاریخ ایران اسالمی

اول

تاریخ

تاریخ اسالم

دوم

زبان فرانسه

مترجای زبان فرانسه

اول

زبان و ادبیات فارسی

___

اول

ریاضیات و کاربردها

جبر

اول

ریاضیات و کاربردها

هندسه

اول

ریاضیات و کاربردها

آنالیز

اول

ریاضیات و کاربردها

گراف و ترکیبیات

اول

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

اول

ریاضی کاربردی

معادالت و سیستم های دینامیکی

اول

ریاضی کاربردی

رمز و کد

اول

ریاضی کاربردی

بهینه سازی

اول

آمار

آمارریاضی

اول

علم اطالعات ودانش شناسی

مدیریت اطالعات

اول

مدیریت آموزشی

---

اول

برنامه ریزی درسی

-----

اول

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

----

اول

روان شناسی تربیتی

---

اول

مشاوره

مشاوره خانواده

اول

فلسفه و کالم اسالمی

--------

اول

علوم قرآن و حدیث

--------

اول

فقه و مبانی حقوق اسالمی

--------

اول

تاریخ فرهنگ و تادن اسالمی

--------

اول

ادیان و عرفان

--------

اول

رفتار حرکتی

یادگیری و کنترل حرکتی

اول

رفتار حرکتی

رشد حرکتی

اول

رفتار حرکتی

روش آموزش در تربیت بدنی

اول

فیزیولوژی ورزشی

محض

اول

فیزیولوژی ورزشی

کاربردی

اول

مدیریت ورزشی

مدیریت راهبردی در ورزش

اول

اول

الهیات

علوم ورزشی

فیزیک شیمی

مدیریت ورزشی

مدیریت بازاریابی در ورزش

اول

فیزیک

ماده چگال

اول

فوتونیک

-

اول

نانوفیزیک

-

اول

شیای

آلی

اول

شیای

تجزیه

اول

شیای

معدنی

اول

شیای

شیای فیزیک

اول

شیای

نانو شیای

اول

تعیین اولویت ها (انتخاب رشته  /گرایش)

 .لدذا

تبصره :1
ضروری است داوطلب در انتخاب رشته  /گرایش ها و اولویت آنها دقت نااید.
تبصره  :2احتاال تغییر و یا حذف رشته های مشاول پذیرشد وجود دارد .در صورت حذف احتاالی رشته  /گرایشد حقی برای متقاضی
ایجاد نایشود.

دانشگاههای مورد پذیرش
الزهرا(س) ،اصفهان ،تبریز ،تربیت مدرس ،تهران ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی اصفهان ،فردوسی مشهد ،علم و صنعت ،صنعتی
شیراز ،صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،صنعتی شریف ،عالمه طباطبایی(ره) ،شهید بهشتی ،ارومیهه ،بهوعلی سهینا ،هنهر،
خوارزمی ،رازی کرمانشاه ،شیراز ،یزد ،شهید چمران اهواز ،شهید باهنر کرمان ،کاشان ،گیالن ،بیرجند ،زنجان ،سهمنان،
سیستان و بلوچستان ،مازندران ،سهند تبریز ،صنعتی بابل ،صنعتی شاهرود ،علهوم اایهه زنجهان ،علهوم کشهاورزی و منهاب
طبیعی گرگان ،اراک ،ایالم ،بجنورد ،بین المللی امام خمینی(ره) ،حکیم سبزواری ،خلیج فارس ،دامغان ،زابل ،شهرکرد،
شهید مدنی ،قم ،کردستان ،گلستان ،لرستان ،ولی عصر(عج)رفسنجان ،هرمزگهان ،یاسهو  ،تحصهیالت تکمیلهی صهنعتی و
فناوری ایشرفته ،دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،کشاورزی و مناب طبیعی رامین خوزستان ،علوم کشهاورزی و منهاب
طبیعی ساری ،علوم و فنون دریایی خرمشهر ،هنر اسالمی تبریز ،هنر اصفهان.

مدارك الزم جهت ثبتنام

 .1یک قطعه عکس اسکن شده به فرمت .JPG
 .2تصویر کارت ملی به فرمت .JPG
 .3تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (شناسنامه های جدید صفحه ای که شااره سریال شناسنامه ذکر شده حتاا اسکن شود)به فرمت
.JPG
 .4ریز نارات دورهی کارشناسی شامل کلیه نارات حداقل تا پایان نیمسال ششم.
 .5تکایل کاربرگ شااره  1برای کلیه دانشآموختگان ماتاز متقاضی (ذکر شااره تلفن و ادرس ایایل الزامی میباشد).
.6

گواهی مربوط به دارا بودن شرای معدل و شرای آموزشید در قالب کاربرگ شاارهی  ( 2مخصوص دانشجویان غیر دانشگاه الزهرا)
تبصره :گواهی ارائه شده بدون مهر و امضای مدیر آموزش یا معاون آموزشی یا اداره اسهتعداد درخشهان دانشهااه قابهل

قبول نیست.
 .7کاربرگ شاارهی  3برای برگزیدگان علای
 .8هزینهی ثبت نام و بررسی مدارک در هر رشته 700/000ریالد به حساب شاارهی  2177129001009بانک ملی شعبهی الزهرا(س) به نام معاونت
آموزشی و تحصیالت تکایلی دانشگاه الزهرا(س)د قابل پرداخت از طریق سامانهی جامع دانشگاهی است.
 .9چنانچه طول تحصیل هر یک از متقاضیان بهدالیل خارج از اختیار خودشان حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز طول کشدیده باشددد
الزم است تاییدیه کاسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل خود را درقسات سایر مدارکد ارسال کنند.

ثبتنام الکترونیکی

متقاضیان باید جهت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ  99/09/17لغایت  99/10/30با مراجعه به نشانی اینترنتی
 http://edu1.alzahra.ac.irنسبت به انجام ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.
نتایج نهایی از طریق سایت استعداد درخشان (  (https://edu.alzahra.ac.ir/page-Talent/fa/18/form/pId13132اطالع
رسانی خواهد شد.

داوطلب گرامی حتماً قبل از شروع ثبت نام ،راهنمای ثبت نام الکترونیکی را مطالعه کنید.

فرایند ثبت نام متقاضیان
پس از مطالعهی فراخواند آمادهسازی مدارک مورد نیاز و تکایل کاربرگهای مربوطد به نشانی اینترنتی  http://edu1.alzahra.ac.irمراجعده
کنید.


روی قسات "متقاضی شرکت در آزمون" کلیک کنید و برای ایجاد حساب کاربری در سامانهد شناسدهی کداربری و رمدز عبدور مشخصدی را
تعریف کردهد بهخاطر بسپارید و از سامانه خارج شوید.




دوباره به نشانی  http://edu1.alzahra.ac.irمراجعه کردهد به حساب کاربری خود وارد شوید.
با کلیک روی"متقاضی شرکت در آزمون" اطالعات الزم را کامل کنید و مدارک الزم را بارگذاری کنید.
توجه :مدارک بارگذاری شده باید به فرمت  JPGباشند.



الزم است کد رهگیری و رمز عبور را برای پیگیریهای بعدی یادداشت و نگهداری کنید.

تذکرات مهم


مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبتنام اینترنتی نکرده باشندد بررسی نخواهد شد.



دارندگان مدرک معادل کارشناسید مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.




پروندهای که بهصورت دستی و یا پستی به دانشگاه ارسال شده باشدد بررسی نخواهد شد.
فق پروندههای کامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.



ارائه درخواست و دارا بودن شرای به منزلهی پذیرش نیست.



پذیرش متقاضیان منوط به تایید گروه آموزشی مربوطد دانشگاه و وزارت علومد تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) خواهد
بود و تا زمان وصول پاسخ از وزارت متبوعد دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به ثبتنام دانشجو ندارد.




وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بودهد در صورت عدم پذیرش و یا اشتباه در واریزد مسترد نخواهد شد.
پذیرفته شدگان باید در مهلت مقرری که متعاقبا اعالم خواهد شدد اصل مدارک تحصیلی و موارد مورد نیاز را بهصورت حضوری تحویل
دهند.



پذیرش قطعی منتخباند مشروط به دریافت پاسخ مثبت گزینش از سازمان سنجش خواهد بود.



کاربرگها با استفاده از فایل  WORDد بهصورت تایپی ارسال شود.



هرگونه سوال درمورد فراخوان حاضر را به ادرس ایمیل  Talents@Alzahra.ac.irارسال نمایید.

اداره حمایت از استعدادهای درخشان دانشااه الزهرا(س)
آذر 1399

