باسوهتعالی

فزاخواى پذیزش دانشجو در هقطع کارشناسیارشد بدوى آسهوى
سال تحصیلی 98-99
دا٘ـٍا ٜاِضٞشا(ع) اص تیٗ دا٘ؾ آٔٛختٍاٖ دٚسٜی واسؿٙاػی پیٛػت ٝدس سؿتٞٝای ٔٛجٛد دس دفتشچٝی ا٘تخاب سؿت ٝػاصٔاٖ ػنٙشؾ
آٔٛصؽ وـٛس تش اػاع "آییٗ٘أٝی پزیشؽ تذ ٖٚآصٔ ٖٛاػنتؼذادٞای دسخـناٖ دس دٚسٜی تحصنیّی واسؿٙاػنی اسؿنذ" ٚصاست ػّنْٛ
تحمیمات  ٚفٙاٚسی دس ػاَ تحصیّی  98-99دس ٔمغغ واسؿٙاػی اسؿذ دس سؿتٞٝای ٔٙذسج دس جذ َٚریُ تٝصٛست تنذ ٖٚآصٔنٖٛب تنٝ
ؿشح ٔٙذسج دس ایٗ فشاخٛاٖ دا٘ـشٔ ٛیپزیشد.
شزایط السم
 .1تشٌضیذٌاٖ ستثٞ ٝای ا َٚتا پا٘ضدٔ ٓٞشحّٟ٘ ٝایی إِپیادٞای ػّٕی -دا٘ـشٛیی تشای ٚسٚد تٕٞ ٝاٖ سؿنت ٝتشٌضینذ ٜینا سؿنتٞ ٝنای
ٔشتثظ تا ٔؼشفی دتیشخا٘ ٝإِپیاد ٔیتٛا٘ٙذ دس ایٗ فشاخٛاٖ ؿشوت وٙٙذ.
 .2دا٘ـشٛی دٚسٜی واسؿٙاػی پیٛػت ٝو ٝپغ اص ٌزسا٘ذٖ ٘ 6یٓػاَ تحصیّی (تا ٌزسا٘ذٖ حذالُ ػ ٝچٟاسْ ٚاحنذٞای دسػنی) تنٝ
ِحاػ ٔیاٍ٘یٗ وُ جضء پا٘ضد ٜدسصذ دا٘ـشٛیاٖ ٓٞسؿتٚٓٞ ٚ ٝسٚدی خٛد (ٔشٕٛع سٚصا٘ن ٚ ٝؿنثا٘ )ٝتاؿنذ  ٚحنذاو ش دس ٔنذت 8
٘یٓػاَ تحصیّی دا٘ؾآٔٛخت ٝؿٛدب ٔیتٛا٘ذ دس ایٗ فشاخٛاٖ ؿشوت وٙذ.
ٔ .3تماضیا٘ی و ٝتا داؿتٗ ؿشط د ْٚدس فشاخٛاٖ ؿشوت ٔیوٙٙذب تایذ تٟٙا اص ٔیاٖ دا٘ـنٍاٜٞنای ٔٙتخنة ٔٙنذسج دس اینٗ فشاخنٛاٖب
دا٘ؾآٔٛخت ٝؿذ ٜتاؿٙذ.
 .4تشای تٕأی ٔتماضیاٖ اِضأی اػت و ٝدس تاصٜی صٔا٘ی  97/7/1تا تاسیخ  98/6/31دا٘ؾآٔٛخت ٝؿ٘ٛذ.
 .5پزیشؽ ٔتماضیا٘ی و ٝدس ع َٛؿؾ ٘یٓػاَ تحصیّی دا٘ؾآٔٛخت ٝؿ٘ٛذ  ٚتِ ٝحاػ ٔیاٍ٘یٗ وُ دس ٔمایؼن ٝتنا دا٘نؾآٔٛختٍناٖ
ٓٞسؿت ٚ ٝغیشٚٓٞسٚدی خٛد دس آٖ ػاَ جضء  15دسصذ تشتش تاؿٙذب ت ٝصنٛست ٔناصاد تنش یشفینت پنزیشؽ تنذ ٖٚآصٔن ٖٛدس دٚسٜ
واسؿٙاػی اسؿذ ٕٞاٖ ػاَب دس اختیاس دا٘ـٍا ٜاػت.
ثبت نام الکتزونیکی
ٔتماضیاٖ تایذ جٟت ثثت ٘اْ اِىتش٘ٚیىی اص تاسیخ ِ 97/11/10غایت  97/12/10تا ٔشاجؼ ٝت٘ ٝـا٘ی ایٙتش٘تی
٘ http://edu1.alzahra.ac.irؼثت ت ٝا٘شاْ ثثت ٘اْ  ٚاسػاَ ٔذاسن الذاْ ٕ٘ایٙذ.
٘تایج ٟ٘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
 پننغ اص ٔغاِؼننٝی فشاخننٛاٖب آٔننادٜػنناصی ٔننذاسن ٔننٛسد ٘ینناص  ٚتىٕیننُ ونناستشيٞننای ٔشتننٛطب تنن٘ ٝـننا٘ی ایٙتش٘تننی
ٔ http://edu1.alzahra.ac.irشاجؼ ٝوٙیذ.
 سٚی لؼٕت "ٔتماضی ؿشوت دس آصٔ "ٖٛوّیه وٙیذ  ٚتشای ایشناد حؼناب وناستشی دس ػنأا٘ٝب ؿٙاػنٝی وناستشی  ٚسٔنض ػثنٛس
ٔـخصی سا تؼشیف وشدٜب تٝخاعش تؼپاسیذ  ٚاص ػأا٘ ٝخاسج ؿٛیذ.


دٚتاس ٜت٘ ٝـا٘ی ٔ http://edu1.alzahra.ac.irشاجؼ ٝوشدٜب ت ٝحؼاب واستشی خٛد ٚاسد ؿٛیذ.



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

ٔ ذاسن تاسٌزاسی ؿذ ٜتایذ ت ٝفشٔت  JPGتاؿٙذ.
 الصْ اػت وذ سٍٞیشی سا تشای پیٍیشیٞای تؼذی یادداؿت ٍٟ٘ ٚذاسی وٙیذ.
 دریافت گواهی ثبت نام منوط به بررسی مدارک توسظ دانطگاه میباضد.
هدارک السم بزای ثبت نام الکتزونیکی
 .1یه لغؼ ٝػىغ اػىٗ ؿذ ٜت ٝفشٔت .JPG
 .2تصٛیش واست ّٔی ت ٝفشٔت .JPG
 .3تصٛیش صفح ٝا َٚؿٙاػٙأ ٚ ٝصفح ٝتٛضیحات ت ٝفشٔت .JPG
 .4سیض ٕ٘شات دٚسٜی واسؿٙاػی ؿأُ وّیٕ٘ ٝشات حذالُ تا پایاٖ ٘یٓػاَ ؿـٓ.
 .5تىٕیُ واستشي ؿٕاس 1 ٜتشای دا٘ؾ آٔٛختٍاٖ ٕٔتاص  ٚواستشي ؿٕاسٜی  2تشای تشٌضیذٌاٖ ػّٕی (تشای دسیافت واستشي اینٗجنا
وّیه وٙیذ)
 .6حذالُ یه تٛصی٘ٝأ ٝاص اػاتیذ دٚسٜواسؿٙاػی دس لاِة واستشي ؿٕاسٜی  3و ٝتایذ تٛػظ اػتاد ٔشتٛط تا ایٕیُ سػٕی ٚ
دا٘ـٍاٞی ت٘ ٝـا٘ی  Talents@alzahra.ac.irاسػاَ ؿٛد( .تشای دسیافت واستشي ایٗجا وّیه وٙیذ)
ٔ .7ـخصات تفصیّی اص فؼاِیتٞای آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی دس لاِة واستشي ؿٕاسٜی ( 4تشای دسیافت واستشي ایٗجا وّیه وٙیذ)
ٌٛ .8اٞی ٔشتٛط ت ٝداسا تٛدٖ ؿشایظ آٔٛصؿیب تشای پزیشؽ دا٘ؾآٔٛختٍناٖ ٕٔتناص دس لاِنة وناستشي ؿنٕاسٜی ( 5تنشای دسیافنت
واستشي ایٗجا وّیه وٙیذ)

تبصره :گواهی ارائه ضده بدون مهر و امضای مدیر آموزش دانطگاه قابل قبول نیست.
ٞ .9ضیٝٙی ثثت٘اْ  ٚتشسػی ٔذاسن دس ٞش سؿت 700/000 ٝسیناَب تن ٝحؼناب ؿنٕاسٜی  2177129001009تا٘نه ّٔنی ؿنؼثٝی
اِضٞشا(ع) ت٘ ٝاْ ٔؼا٘ٚت آٔٛصؿی  ٚتحصیالت تىٕیّی دا٘ـٍا ٜاِضٞشا(ع)ب لاتُ پشداخنت اص عشینك ػنأا٘ٝی جنأغ دا٘ـنٍاٞی
اػت.
 .10چٙا٘چ ٝع َٛتحصیُ ٞش یه اص ٔتماضیاٖ تٝدالیُ خاسج اص اختیاس خٛدؿاٖ حذاو ش د٘ ٚیٓػناَ تحصنیّی تنیؾ اص ٔنذت ٔشناص
ع َٛوـیذ ٜتاؿذب الصْ اػت تاییذی ٝوٕؼیٛٔ ٖٛاسد خاف دا٘ـٍأ ٜحُ تحصیُ خٛد سا دسلؼٕت ػایش ٔذاسنب اسػاَ وٙٙذ.
رشتههایی که در هقطع کارشناسی ارشد دانشجو به صورت بدوى آسهوى هیپذیزند:
رضته – گرایص

دانطکده

ٔذیشت فٙاٚسی اعالػات  -ػیؼتٓٞای اعالػاتی پیـشفتٝ
ٔذیشیت فٙاٚسی اعالػات-وؼة  ٚواس اِىتش٘ٚیه
ٔذیشیت تاصسٌا٘ی -تاصاسیاتی
ٔذیشیت وؼة ٚواس – اػتشاتظی

ٔذیشیت ٔاِی
ػّ ْٛاجتٕاػی -پظٞٚؾ ػّ ْٛاجتٕاػی
ػّ ْٛاجتٕاػی  ٚالتصادی

جأؼ ٝؿٙاػی
حؼاتذاسی
حؼاتشػی
ٔغاِؼات ص٘اٖ – حمٛق صٖ دس اػالْ
ٔغاِؼات ص٘اٖ – صٖ  ٚخا٘ٛادٜ
التصاد -التصاد ا٘شطی
التصادی -ػّ ْٛالتصادی
التصاد -تٛػؼ ٚ ٝتش٘أٝسیضی التصادی
سیاضی واستشدی

ػّ ْٛسیاضی

سیاضی ٔحض
آٔاس سیاضی
ٔتشجٕی صتاٖ فشا٘ؼٝ

ادتیات

صتاٖ  ٚادتیات ػشتی
ٔتشجٕی صتاٖ ػشتی
تاسیخ-تاسیخ اػالْ
تاسیخ -تاسیخ ایشاٖ اػالٔی
صتاٖ  ٚادتیات فاسػی

ػّ ْٛتشتیتی  ٚسٚاٖؿٙاػی

تاسیخ  ٚفّؼف ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ

تش٘أٝسیضی دسػی
ػّ ْٛتشتیتی  ٚسٚاٖؿٙاػی

ٔذیشیت آٔٛصؿی
ػّٓ اعالػات  ٚدا٘ؾؿٙاػیٔ -ذیشیت اعالػات
ٔغاِؼات آسؿیٛی
سٚا٘ـٙاػی تاِیٙی
سٚا٘ـٙاػی ػٕٔٛی
ٔـاٚس ٜخا٘ٛادٜ
سٚا٘ـٙاػی تشتیتی
ٔذیشیت ٚسصؿیٔ -ذیشیت ساٞثشدی دس ٚسصؽ
ٔذیشیت ٚسصؿیٔ -ذیشیت تاصاسیاتی دس ٚسصؽ
سفتاس حشوتی-سٚؽ آٔٛصؽ دس تشتیت تذ٘ی

تشتیت تذ٘ی  ٚػّٚ ْٛسصؿی

سفتاس حشوتی -سؿذ حشوتی
سفتاس حشوتی -یادٌیشی  ٚوٙتشَ حشوتی
فیضیِٛٛطی ٚسصؿی – واستشدی
فیضیِٛٛطی ٚسصؿی – ٔحض
ٟٔٙذػی وأپیٛتش – ٘شْ فضاس

فٙی ٟٙٔ ٚذػی

ٟٔٙذػی وأپیٛتش – ٛٞؽ ٔصٛٙػی
ٟٔٙذػی ػیؼتٓٞای ا٘شطی – تىِٛٛٙطیٞای ا٘شطی ٔ ٚذَػاصی ا٘شطی
ٟٔٙذػی صٙایغ -تٟیٝٙػاصی ػیؼتٓٞا
تاسیخ فش ٚ ًٙٞتٕذٖ ُّٔ اػالٔی
ادیاٖ  ٚػشفاٖ

اِٟیات

ػّٛم لشآٖ  ٚحذیث
فمٔ ٚ ٝثا٘ی حمٛق اػالٔی
فّؼف ٚ ٝوالْ اػالٔی
فیضیه -رسات تٙادی ٘ ٚظشیٔ ٝیذاٖٞا
فیضیه – ٘ش ٚ ْٛاختش فیضیه
فیضیه – فیضیه آٔاسی  ٚػأا٘ٞٝای پیچیذٜ

فیضیه ؿیٕی

فیضیه -فیضیه ٔاد ٜچٍاَ
فیضیه٘ -ا٘ٛفیضیه
ؿیٕی -ؿیٕی فیضیه
ؿیٕی -تشضیٝ
ؿیٕی -آِی
ؿیٕی٘ -ا٘ٛ
صٙایغ دػتی

ٙٞش

٘ماؿی
پظٞٚؾ ٙٞش
عشاحی صٙؼتی

استثاط تصٛیشی
عشاحی پاسچِ ٚ ٝثاع
صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی – فیضیِٛٛطی ٌیاٞی
صیؼت ؿٙاػی ٌیاٞی – ػیؼتٕاتیه  ٚت ْٛؿٙاػی
ػّ ْٛصیؼتی

ٔیىشٚتیِٛٛطیٔ -یىشٚبٞای تیٕاسی صا
ٔیىشٚتیِٛٛطیٔ -حیغی
صیؼت فٙاٚسی ٔ -یىشٚتی
تیٛؿیٕی
تیٛفیضیه

دانشگاههای هورد پذیزش

اِضٞشا(ع)ب اصفٟاٖب تثشیضب تشتیت ٔذسعب تٟشاٖب صٙؼتی أیشوثیشب صٙؼتی اصفٟاٖب فشدٚػی ٔـنٟذب ػّنٓ  ٚصنٙؼتب
صٙؼتی ؿیشاصب صٙؼتی خٛاج٘ ٝصیشاِذیٗ عٛػیب صٙؼتی ؿشیفب ػالٔ ٝعثاعثایی(س)ٜب ؿٟیذ تٟـتیب اسٔٚینٝب تنٛػّی
ػیٙاب ٙٞشب خٛاسصٔیب ساصی وشٔا٘ـاٜب ؿیشاصب یضدب ؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاصب ؿٟیذ تناٙٞش وشٔناٖب واؿناٖب ٌنیالٖب تیشجٙنذب
ص٘شاٖب ػٕٙاٖب ػیؼتاٖ  ٚتّٛچؼتاٖب ٔاص٘ذساٖب ػٟٙذ تثشیضب صٙؼتی تاتُب صٙؼتی ؿاٞشٚدب ػّن ْٛپاین ٝص٘شناٖب ػّنْٛ
وـاٚسصی ٙٔ ٚاتغ عثیؼی ٌشٌاٖب اسانب ایالْب تشٛٙسدب تیٗ إِّّی أاْ خٕیٙنی(س)ٜب حىنیٓ ػنثضٚاسیب خّنیج فناسعب
دأغاٖب صاتُب ؿٟشوشدب ؿٟیذ ٔذ٘یب لٓب وشدػتاٖب ٌّؼنتاٖب ِشػنتاٖب ِٚنی ػصش(ػج)سفؼنٙشاٖب ٞشٔضٌناٖب یاػنٛجب
تحصیالت تىٕیّی صٙؼتی  ٚفٙاٚسی پیـشفتٝب دسیا٘ٛسدی  ٚػّ ْٛدسینایی چاتٟناسب وـناٚسصی ٙٔ ٚناتغ عثیؼنی سأنیٗ
خٛصػتاٖب ػّ ْٛوـاٚسصی ٙٔ ٚاتغ عثیؼی ػاسیب ػّ ٚ ْٛف ٖٛٙدسیایی خشٔـٟشب ٙٞش اػالٔی تثشیضب ٙٞش اصفٟاٖ.
تذکزات ههن
ٔ ذاسن ٔتماضیا٘ی و ٝدس ّٟٔت ٔمشس ثثت٘اْ ایٙتش٘تی ٘ىشد ٜتاؿٙذب تشسػی ٘خٛاٞذ ؿذ.
 داس٘ذٌاٖ ٔذسن ٔؼادَ واسؿٙاػیب ٔشاص ت ٝؿشوت دس فشاخٛاٖ ٘یؼتٙذ.
 پش٘ٚذٜای و ٝتٝصٛست دػتی  ٚیا پؼتی ت ٝدا٘ـٍا ٜاسػاَ ؿذ ٜتاؿذب 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 ٔشتٛطب دا٘ـٍاٚ ٚ ٜصاست ػّْٛب تحمیمات  ٚفٙاٚسی (ػناصٔاٖ ػنٙشؾ آٔنٛصؽ
وـٛس) خٛاٞذ تٛد  ٚتا صٔاٖ ٚص َٛپاػخ اص ٚصاست ٔتثٛعب دا٘ـٍاٞ ٜیچ تؼٟذی ٘ؼثت ت ٝثثت٘اْ دا٘ـش٘ ٛذاسد.
ٚ ج ٝپشداختی تاتت تشسػی پش٘ٚذ ٜتٛدٜب دس صٛست ػذْ پزیشؽ  ٚیا اؿتثا ٜدس ٚاسیضب ٔؼتشد ٘خٛاٞذ ؿذ.
 پزیشفت ٝؿذٌاٖ تایذ دس ّٟٔت ٔمشسی ؤ ٝتؼالثا اػالْ خٛاٞذ ؿذب اصُ ٔذاسن تحصیّی ٛٔ ٚاسد ٔٛسد ٘یاص سا تٝصٛست حضٛسی
تحٛیُ دٙٞذ.
 پزیشؽ لغؼی ٔٙتخثاٖب ٔـشٚط ت ٝدسیافت پاػخ ٔ ثت ٌضیٙؾ تا پایاٖ تٔ ٕٟٗا 1398 ٜاػت.
 واستشيٞا تا اػتفاد ٜاص فایُ  WORDب تٝصٛست تایپی اسػاَ ؿٛد.


دفتش اػتؼذادٞای دسخـاٖ دا٘ـٍا ٜاِضٞشا(ع)
صٔؼتاٖ1397

