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مورخ    301041/11ی تحصیلی کارشناسی ارشد شماره  ذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورهپی  نامهآیین "  بر اساس  )س(الزهرا   دانشگاه

درخشان    استعدادهای  از  حمایت  تکمیلی، اداره  تحصیالت  و  آموزشی  معاونت  و شیوه نامه اجرایی مصوب  فناوریوزارت علوم تحقیقات و    "1398/ 11/ 06

 این فراخوان و از میان متقاضیان حائز شرایط مندرج در  های  گرایش/در رشتهکارشناسی ارشد    ر مقطعد1401-1402در سال تحصیلی    ، دانشگاه الزهرا 

 ذیرد.پبدون آزمون، دانشجو میصورت بهشیوه نامه به شرح ذیل 

                          

   

)با گذراندن  سجال تحصجیلینیم شجشکه پس از گذراندن 1396 نیمسجال دومو ورودی  1397 نیمسجال اولورودی ی کارشجناسجی پیوسجته  دوره اندانشججوی -1

د و  نباشج   )مجموع روزانه و شجاانه( ورودی خودهم رشجته ودانشججویان همبه لحاظ میانگین کل    (حداقل سجه هاارم واحدهای درسجی

تا تاریخ    1/7/1400ی زمانی  در بازهمندرج در این فراخوان،  با شجججرایط  های منتخب  از میان دانشجججگاه  ستتات تحصتتیلینیم هشتتتمدت  حداکثر در 

 .دنند در این فراخوان شرکت کننتوا ، میدنشوآموخته دانش 31/6/1401

سال تحصیلی )با  نیم  شش  در پایانکه  1396و ورودی نیمسال دوم    1397ورودی نیمسال اول  الزهرا    دانشگاهی کارشناسی پیوسته  دوره  دانشجویان  -2

سال نیم  هشتو حداکثر در مدت  باشند    بعدی    برتر  درصد  10  کل جزءگذراندن حداقل سه هاارم واحدهای درسی( به لحاظ میانگین  

  بدون  پذیرش  ظرفیت  هنانچهتوانند در این فراخوان ثات نام کنند تا  مینیز  آموخته شوند،  دانش  31/6/1401تا تاریخ    1/7/1400ی زمانی  در بازهتحصیلی  

 تکمیلالزهرا(    دانشگاه  آموختگان  دانش  به  آزمون  بدون  پذیرش  ظرفیت  با لحاظ دوسوم)  شرایط  حائز  دانشجویان  برتر  درصد  15  با  ،گرایشی/رشته  آزمون

 درخواست آناا مورد بررسی قرار گیرد. نشود،

  ،31/06/1401بودن شججرایط مزم و دانش آموختگی تا تایخ    ا در صججورت دار  1397 دوم  ی کارشججناسججی پیوسججته ورودی نیمسججالدانشجججویان دوره  -3

) پایان نیم سجال اول   رتاه در پایان نیم سجال شجشجم گواهی احراز منوط بهدرخواسجت داوللاان مذکور  بررسجی  . ثات نام کنند  در این فراخوان  ضجروری اسجت

 .( خواهد بود1400

تعداد واحد   نصجابحد  ،COVID19اوری، به دلیل محدودیت های ناشجی از شجیوع علوم، تحقیقات و فن  مطابق مجوز صجادره توسجط وزارت :تبصتهه

- 1400سجال های اول و دوم سجال تحصجیلی  و یا نیم  1398-1399سجال شجشجم برای دانشججویانی که در نیم سجال دوم سجال تحصجیلی  نیم پایان  گذرانده شجده تا

،  )با ارائه مدارک دال بر ابتال به کرونا( واحد 4به تعداد واحدهای حذف شجده و حداکثر تا  )با درج در کارنامه تحصجیلی( داشجته اند،   حذف واحد  1399

 قابل کاهش است.

  لحاظ  به و  شجوند  آموختهدانشمندرج در این فراخوان،  با شجرایط  های منتخب  از میان دانشجگاه تحصجیلی  سجالنیم  شجش لول در که یمتقاضجیانپذیرش   -4

به صجورت مازاد بر ظرفیت ،  باشجند برتر  درصجد  15 جزء خود  ورودیغیرهم  و رشجتههم  دانشججویان  نیمسجال هشجت کل  میانگین با مقایسجه  در کل  میانگین

 استعداد درخشان آزمون بدون پذیرش فراخوان

 ارشدکارشناسی مقطع

 1401-1402سال تحصیلی 

 شرایط الزم



ضجروری اسجت متقاضجیان مشجمول این شجرایط در فراخوان   مورد بررسجی قرار خواهد گرفت.  1401-1402  ارشجد کارشجناسجی مقطع  در آزمون بدون پذیرش

 ثات نام کنند. درخواست داوللاان مذکور پس از دانش آموختگی بررسی خواهد شد.

 یجا  برگزیجده  رشجججتجه  همجان  بجه  ورود  المپیجاد برای  دبیرخجانجه  معرفی  بجا  دانشججججویی  -علمی  المپیجادهجای  ناجایی  مرحلجه اول تجا پجانزدهم هجایرتاجه  برگزیجدگجان  -5

ثات توانند  می  ،فراخوان درج شده باشد این درصورتیکه درو   ریزی و گسترش آموزش عالی های تخصصی برنامهبه تشخیص کارگروه مرتاط هایرشته

 .کنند  نام

  ، بنابراین دانشججویانتحصجیلی اسجتنیمسجال   10، حداکثر  هسجتند تحصجیل همزمان در دو رشجتهکه مشجمول    یمجاز برای دانشججویان  تحصجیلی سجنوات -6

این  توانند در می  31/6/1401تا تاریخ    1/7/1400ی زمانی تناا در صجورت دانش آموختگی در بازه  که حائز این شجرایط هسجتند  1396ورودی نیمسجال اول 

نیمسججال پس از   دوبایسججت حداکثر لی می ،مورد درخواسججترشججته  دانشجججویان جات اسججت اده از سججامیه اسججتعداد درخشججانثات نام کنند. این فراخوان 

 صورت از رشته دوم انصراف نمایند.غیر این و یا در  دانش آموخته گردنداز رشته دوم    پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

نیمسجال   8حداکثر بایسجت میدانشججویان انتقالی از ورود به رشجته در دانشجگاه اول تا دانش آموختگی از رشجته و دانشجگاه دوم،  سجنوات تحصجیلی مجاز   -7

 کنند.دریافت میمدرک از آن شود که انجام میاهی با دانشجویان دانشگ کل میانگینباشد و مقایسه 

 .شوددر صورت تأیید معاونت آموزشی دانشگاه حداکثر تا یک نیمسال به سنوات مجاز اضافه می  "تغییر رشته"در مورد دانشجویان    -8

توانند در ، می1400پایان نیمسجال اول در صجورت دانش آموختگی تا  حائز شجرایط مزم  1396ی ورودی نیم سجال اول "تغییر رشجته"دانشججویان   •

 فراخوان ثات نام کنند.این 

 پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یکاار امکان پذیر است.  -9

 آموخته شوند.دانش 31/6/1401تا تاریخ  1/7/1400ی زمانی برای تمامی متقاضیان الزامی است که در بازه -10

 آموزشی شورای تأیید و گروه تشخیص اساس بر، کارشناسی و مندرج در این فراخوان دوره رشته به مرتاط تحصیلی هایگرایش/ رشته در پذیرش  -11

 .است پذیر امکان  دانشگاه

 نیستند.، مجاز به شرکت در فراخوان حوزوی معادل کارشناسی و همچنین دارندگان مدارک دارندگان مدرک معادل کارشناسی -21

، علمی کاربردی، آزمون  بدون دوم  شجدگان آزمون های اختصجاصجی )داخلی(، نوبتیرفتهفراگیر پیام نور، پذ، مجازی دوره های  دارندگان مدارک  -13

  .نیستند فراخوان در  شرکت به مجاز های بین الملل )خودگردان(آزاد، پردیس  دانشگاه غیرانت اعی و

  "06/11/1398  مورخ  301041/11 شجماره ارشجدکارشجناسجی تحصجیلی یدوره در  درخشجان اسجتعدادهای آزمون  بدون پذیرش  ینامهآیین"با اسجتناد به   -14

- 1402ارشجد در سجال تحصجیلی  مشجمول اسجت اده از تسجایالت آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشجناسجی  فناوری، اتااع غیر ایرانی  و تحقیقات علوم  وزارت

 .نیستند  باشند و مجاز به ثات نام در این فراخواننمی 4011

 

 

 

 

 



 

  :شموتمهای دانشگاه -1

 16دارا بودن حداقل معدل  درصجورت    1های مندرج در بند های دولتی غیر از دانشجگاهزم برای درخواسجت از سجایر دانشجگاهدانشججویان حائز شجرایط م -2

ها و کسجب رتاه اول تا سجوم در رشجته تحصجیلی برای رشجته های علوم انسجانی و سجایر رشجته  17ماندسجی و حداقل معدل  فنی و   در رشجته های علوم پایه و

 فراخوان شرکت کنند.این  توانند در ن ر(، می 40ن ر و بامتر( و رتاه های اول و دوم ) ورودی کمتر از  40)ورودی 

 

 

 توضیحات تکمیلی نیمسات گهایش رشته دانشکده 

علوم 

اجتماعی 

 و اقتصادی 

 علوم اقتصادی

 

  اول اقتصاد نظری  

  اول توسعه و برنامه ریزی اقتصادی 

  اول اقتصاد انرژی 

 حسابداری

  اول  حسابداری 

  اول  حسابرسی  

  دوم حسابداری مدیریت 

  اول بازاریابی مدیریت بازاریابی

  اول مالی  مدیریت مالی

  دوم رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت کسب و کار 

 مدیریت فناوری الالعات
  اول  های الالعاتی سیستم

  دوم کسب و کار الکترونیک

 مطالعات زنان و خانواده
  اول زن و خانواده 

  اول حقوق زن در اسالم

 علوم اجتماعی

  اول  پژوهش علوم اجتماعی

  اول  توسعه محلی شاری

  دوم جامعه شناسی 

علوم 

 زیستی

  دوم میکروبی  زیست فناوری 

  اول - بیوشیمی

  اول - بیوفیزیک

 گیاهی علوم زیست شناسی 
  اول فیزیولوژی

  اول سیستماتیک اکولوژی

 میکروبیولوژی 
  اول صنعتی 

  اول بیماریزا

تاریز،   اص اان،  مدرس،  الزهرا)س(،  شیراز،  تربیت  خواجه    باشتی،  شایدتاران،  صنعتی  اص اان،  صنعتی  امیرکایر،  صنعتی  مشاد،  فردوسی 

،  زنجانخوارزمی،  رازی کرمانشاه،    بیرجند،ارومیه، بوعلی سینا،   عالمه لاالاایی)ره(،  شریف،    صنعتیعلم و صنعت ایران،  نصیرالدین لوسی،  

د، صنعتی شیراز، علوم پایه زنجان، صنعتی بابل، شاهرو   ساند تاریز،،  یزد  مازندران،    گیالن،  شاید همران اهواز، کاشان،    سیستان و بلوهستان،  

 هنر، سمنان ، علوم کشاورزی و منابع لایعی گرگان

 

 دانشگاه های مشمول فراخوان



 هنه 

  دوم - لراحی پارهه و لااس

  دوم - ارتااط تصویری

  دوم - نقاشی

  دوم - صنایع دستی 

فنی و  

 مهندسی

 ماندسی کامپیوتر  
  اول هوش مصنوعی و رباتیکز 

  دوم نرم افزار

  اول هاباینه سازی سیستم ماندسی صنایع  

 های انرژیماندسی سیستم
  اول های انرژی سیستم

  اول انرژی یتکنولوژ

 ادبیات 

 عربی
 اول زبان و ادبیات عربی

پذیرش منوط به کسب حد نصاب نمره 

 مصاحاه تخصصی گروه خواهد بود.

 دوم مترجمی زبان عربی
پذیرش منوط به کسب حد نصاب نمره 

 مصاحاه تخصصی گروه خواهد بود.

 اول محض زبان وادبیات فارسی
پذیرش از میان دانشجویان با معدل بامی 

کسب حد نصاب نمره و  منوط به  17

 مصاحاه تخصصی گروه خواهد بود.

 - اول مترجمی  زبان فرانسه

 تاریخ 
پذیرش فقط از میان دانشجویان دانشگاه  اول تاریخ  اسالم 

 دوم   تاریخ ایران الزهرا انجام خواهد شد.

                                                       

علوم 

 ریاضی 

 ریاضی کاربردی 

هر ورودی    5تا    1دانشجویان ممتاز رتاه های   اول    رمز وکد

مورد    2و    1از دانشگاهاای سراسری سطح  

در   لریق  این  از  که  علوم،  وزارت  تایید 

هریک از گرایشاای دانشکده علوم ریاضی 

تحصیلی کارشناسی ارشد پدیرفته در مقطع  

لرح  تشویقی  تسایالت  مشمول  شوند 

 حمایتی دکتر مریم میرزاخانی می باشند.

  اول باینه سازی

  اول آنالیز عددی

معادمت دی رانسیل و سیستم های 

 دینامیکی 
  اول

 اول - ریاضی کاربردی 

 ریاضیات و کاربردها

 اول گراف و ترکیایات

 اول آنالیز

 اول هندسه و توپولوژی 

 اول جار

 اول آمارریاضی  آمار 

علوم 

تهبیتی و  

 روانشناسی 

  اول روانشناسی تربیتی  روانشناسی تربیتی 

  اول خانواده مشاوره 

 ریزی آموزشی مدیریت و برنامه 

  اول مدیریت آموزشی 

  اول تاریخ و فلس ه آموزش و پرورش 

  اول برنامه ریزی درسی

  اول مدیریت الالعات شناسی علم الالعات و دانش

  دوم - مطالعات آرشیوی 

 الهیات
  اول - فلس ه و حکمت اسالمی 

  اول - ادیان و عرفان 



  اول - ن و حدیث علوم قرآ

  اول - فقه و ماانی حقوق اسالمی  

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل 

 اسالمی 
- 

  اول

علوم 

 ورزشی 

 رفتارحرکتی 

  اول یادگیری و کنترل

  اول رشدحرکتی 

  اول آموزش تربیت بدنی 

 فیزیولوژی ورزشی
  اول فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

  اول ی ورزشی کاربردیفیزیولوژ

 مدیریت ورزشی 
  اول مدیریت راهاردی در سازماناای ورزشی

  اول مدیریت بازاریابی در ورزش 

 

 

فیزیک 

 شیمی
 

  اول ماده هگال فیزیک 

  اول - نانوفیزیک

 شیمی

  اول شیمی آلی

  اول شیمی معدنی 

  اول شیمی فیزیک 

  اول شیمی تجزیه

  اول - نانو شیمی

 

 گرایش(ها )انتخاب رشته/تعیین اولویت

را به ترتیب اولویت خود انتخاب نمایند.  گرایشحداکثر سه رشته/توانند متقاضیان می

.  : 1تاصجره 

ت داوللب در انتخاب رشججته / های انتخابی وجود ندارد،  لذا ضججروری اسجج ، امکان تغییر اولویت رشججته/گرایشها و اعالم نتایجپس از بررسججی پرونده

   ها و اولویت آناا دقت نماید.گرایش

های مشمول پذیرش مندرج در این فراخوان، وجود دارد. در صورت حذف احتمالی رشته / تغییر و یا حذف رشته: با توجه به اینکه احتمال 2تاصره 

 .شودگرایش، حقی برای متقاضی ایجاد نمی

 اطالعات و نکات تکمیلی مهم

 نکرده باشند، بررسی نخواهد شد.  نام الکترونیکیضیانی که در مالت مقرر ثاتمدارک متقا •

 صورت دستی و یا پستی به دانشگاه ارسال شده باشد، بررسی نخواهد شد.ای که بهپرونده •

 های کامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.فقط پرونده •

  ی پذیرش نیست.ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به منزله •

نامه »پذیرش بدون    پذیرش از لریق آیین  یا عدم احراز شجرایط و  مسجتندات ارائه شجده با اصجل مدارکدر صجورت احراز مغایرت در الالعات و   •

درخواسجت متقاضجی از روند بررسجی خارج   ،این فراخوانشجرایط مندرج در آزمون اسجتعدادهای درخشجان در دوره تحصجیلی کارشجناسجی ارشجد  و 

 گردد.می



سجازمان سجنجش آموزش کشجور  و تایید   تقاضجیان منوط به تایید گروه آموزشجی مربوط، دانشجگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوریپذیرش م •

 نام دانشجو ندارد.خواهد بود و تا زمان وصول پاسخ از وزارت متاوع، دانشگاه هیچ تعادی نسات به ثات

 نجامجه پجذیرش بجدون آزمون اسجججتعجدادهجای درخشجججان در دوره بر اسجججاس آیینتغییر رشجججتجه یجا محجل تحصجججیجل افراد پجذیرفتجه شجججده  امکجان   •

 وجود ندارد.ارشد،   تحصیلی کارشناسی

 وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده، در صورت عدم پذیرش و یا اشتااه در واریز، مسترد نخواهد شد. •

 صورت حضوری تحویل دهند. ک تحصیلی و موارد مورد نیاز را بهشدگان باید در مالت مقرری که متعاقاا اعالم خواهد شد، اصل مدارپذیرفته  •

 پذیرش قطعی منتخاان، مشروط به دریافت پاسخ مثات گزینش از سازمان سنجش خواهد بود.  •

 .     گرددارسال  pdfتکمیل گردد و در قالب فایل  صورت تایپیبه، wordها با است اده از فایل  کاربرگ •

            .تماس حاصل نمائید 85692962ارسال یا با شماره   Talents@Alzahra.ac.irدرس ایمیل  فراخوان حاضر را به آسوال درمورد هرگونه  •

 

 

 

 

 

 .JPGیک قطعه عکس اسکن شده به فرمت  -1

 .JPGصویر کارت ملی به فرمت ت -2

به فرمت سجریال شجناسجنامه ذکر شجده حتما اسجکن شجود()شجناسجنامه های جدید صج حه ای که شجماره تصجویر صج حه اول شجناسجنامه و صج حه توضجیحات  -3

JPG. 

 سال ششم.پایان نیمتا  نمرات  همهی کارشناسی شامل ریز نمرات دوره -4

 .باشد(درس ایمیل الزامی می)ذکر شماره تل ن و آ ممتاز  برای دانشجویان 1کاربرگ شماره تکمیل  -5

  2ی  کاربرگ شمارهآموزشی، در قالب   معدل و شرایط  گواهی مربوط به دارا بودن شرایط -6

 تبصهه: گواهی ارائه شده بدون مهه و امضای مدیه آموزش دانشگاه قابل قبوت نیست.

 علمی برگزیدگان برای  3 یشماره کاربرگ -7

ی الزهرا)س( به نام معاونت  بانک ملی شجعاه  2177129001009ی  سجاب شجمارهبه ح  ریات1200000ته  نام و بررسجی مدارک در هر رشج ی ثاتهزینه -8

 است. ی جامع دانشگاهیقابل پرداخت از لریق سامانهآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه الزهرا)س(،  

ز مدت مجاز لول کشجیده باشجد، مزم  سجال تحصجیلی بیش ا دمیل خارج از اختیار خودشجان حداکثر دو نیمهنانچه لول تحصجیل هر یک از متقاضجیان به -9

 سیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل خود را درقسمت سایر مدارک، ارسال کنند.یاست تاییدیه کم

 

 

 

 نامثبتمدارك الزم جهت 

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

https://edu.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub18/talent/others/01-02/1.docx
https://edu.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub18/talent/others/01-02/1.docx
https://edu.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub18/talent/others/01-02/1.docx
https://edu.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub18/talent/others/01-02/2.docx
https://edu.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub18/talent/others/01-02/2.docx
https://edu.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub18/talent/others/01-02/3.docx
https://www.alzahra.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub18/talent/others/01-02/rahnama.pdf


 

تاریخ   از  الکتهونیکی  نام  ثبت  جهت  باید  نشانی  1400/ 10/ 20لغایت    1400/ 09/ 20متقاضیان  به  مهاجعه    با 

http://edu1.alzahra.ac.ir  نام و ارسات مدارک اقدام نمایند. نسبت به انجام ثبت 

ناایی درخشان  نتایج  استعداد  سایت  لریق  الالع      )Talent/fa/18/form/pId13132-https://edu.alzahra.ac.ir/page )  از 

 . رسانی خواهد شد

 

 

مراجعه   http://edu1.alzahra.ac.irهای مربوط، به نشججانی اینترنتی  کاربرگسججازی مدارک مورد نیاز و تکمیل دهی فراخوان، آماپس از مطالعه

 کنید.

را ی کاربری و رمز عاور مشجخصجی شجناسجهکلیک کنید و برای ایجاد حسجاب کاربری در سجامانه،  "متقاضتی شته ت در آزمون"روی قسجمت   •

 و از سامانه خارج شوید.  خالر بسپارید  بهتعریف کرده، 

 مراجعه کرده، به حساب کاربری خود وارد شوید.  http://edu1.alzahra.ac.irانی    دوباره به نش •

 .الالعات مزم را کامل کنید  و مدارک مزم را بارگذاری کنید "متقاضی شرکت در آزمون"با کلیک روی •

 باشند.   JPG: مدارک بارگذاری شده باید به فرمتتوجه

 های بعدی یادداشت و نگاداری کنید.مزم است کد رهگیری  و رمز عاور را برای پیگیری  •

های مرتاط با پذیرش بدون آزمون و  نامه ها و کاربرگها، شیوهنامهآیین   الالعات مربوط به پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان،  برای دریافت •

https://edu.alzahra.ac.ir/page-  به نشانیوب سایت استعداد درخشان دانشگاه الزهرا تاز به همچنین تسایالت ویژه حمایتی دانشجویان مم

Talent/fa/18form/pId/13132   .مراجعه فرمایید 

 

 استعدادهای درخشان دانشگاه الزهها)س(اداره حمایت از 

 1400آذر                                                                                                                                                                   

 نام الکترونیکیثبت

 متقاضیان نام فرایند  ثبت
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