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 به تاریخ 307862/2ي تحصیلی کارشناسی ارشد شماره ذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دورهپي نامهآیین" بر اساس (س)الزهرا دانشگاه
درخشان  استعدادهاي از حمایت تکمیلی، اداره تحصیالت و آموزشی معاونت و شیوه نامه اجرایی مصوب فناوريوزارت علوم تحقیقات و  "17/10/1401

 این فراخوان و از میان متقاضیان حائز شرایطمندرج در هاي گرایش/در رشتهکارشناسی ارشد  ر مقطعد1402-1403در سال تحصیلی  ،دانشگاه الزهرا
 ذیرد.پبدون آزمون، دانشجو میصورت بهشیوه نامه به شرح ذیل 

                         

   

(با گذراندن  سال تحصیلینیم ششکه پس از گذراندن 1397 نیمسال دومو ورودي  1398 نیمسال اولورودي ي کارشناسی پیوسته دوره اندانشجوی -1
 رشته ودانشجویان همبرتر درصد 20 ءجزبه لحاظ میانگین کل  (عدد غیر صحیح تعداد واحدها به پایین گرد شود))حداقل سه چهارم واحدهاي درسی

ش ودي خودورهم ضی گرد می دنبا صورت ریا صحیح به  شتمدت و حداکثر در  شود)(عدد غیر  صیلینیم ه شگاه سال تح با هاي منتخب از میان دان
 .دنند در این فراخوان شرکت کننتوا، میدنشوآموخته دانش 31/6/1402تا تاریخ  1/7/1401ي زمانی در بازهمندرج در این فراخوان، شرایط 

سال تحصیلی (با نیم شش در پایانکه 1397و ورودي نیمسال دوم  1398ورودي نیمسال اول الزهرا  دانشگاهي کارشناسی پیوسته دوره دانشجویان -2
 30(بعدي  برتر درصد 10 کل جزءبه لحاظ میانگین (عدد غیر صحیح تعداد واحدها به پایین گرد شود)) گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسی

توانند در این مینیز آموخته شوند، دانش 31/6/1402تا تاریخ  1/7/1401ي زمانی در بازهسال تحصیلی نیم هشتمدت و حداکثر در باشند  )برتر درصد
 پذیرش ظرفیت با لحاظ دوسوم( شرایط حائز دانشجویان برتر درصد 20 با ،گرایشی/رشته آزمون بدون پذیرش ظرفیت چنانچهنام کنند تا فراخوان ثبت

 درخواست آنها مورد بررسی قرار گیرد. نشود، تکمیلالزهرا)  دانشگاه آموختگان دانش به آزمون بدون

صیلی سنوات  -3 ستند،  تح شته ه صیل همزمان در دو ر شمول تح شجویانی که م ستناد مجاز براي دان شته ویژه آیین"به ا صیل همزمان در دو ر نامه تح
شان ستعداد درخ شجویان ا ست 10  ، "دان صیلی ا سال تح شند، می. این نیم شته با شرایط این فراخوان را دا سایر  شته اي که  شجویان در ر توانند از دان

  مند شوند.تسهیالت مربوط بهره

ي کارشناسی پیوسته خود شرکت کرده اند، به تناسب ي دانشجویانی که در طرح کارورزي/کارآموزي بلندمدت در دورهسنوات تحصیلی مجاز برا -4
 نیمسال تحصیلی است. 10ه)، حداکثر ما 12تا  3دوره کارورزي (

ها) هاي فرعی( گذراندن واحدهاي درسی مازاد از سایر رشتهسنوات تحصیلی مجاز براي دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته خود در دوره -5
گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي  سال تحصیلی (باپس از گذراندن شش نیماند، حداکثر نه نیمسال تحصیلی است و  در صورتی که شرکت کرده

هاي منتخب با شـرایط از میان دانشـگاه، در صـورتیکه ورودي خود باشـندرشـته و همدانشـجویان همدرصـد برتر 20کل جزء میانگین درسـی) به لحاظ 

 استعداد درخشان آزمون بدون پذیرش فراخوان
 ارشدکارشناسی مقطع

 1402-1403سال تحصیلی 

 شرایط الزم



توانند در این فراخوان شـــرکت میئه مدرك معتبر، با اراآموخته شـــوند، دانش 31/6/1402تا تاریخ  1/7/1401ي زمانی مندرج در این فراخوان، در بازه
 کنند.

سنوات تحصیلی مجاز براي دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته خود، صاحب فرزند شده و از مرخصی بارداري بدون احتساب در سنوات  و  -6
 اند، حداکثر ده نیمسال تحصیلی است.با تائید دانشگاه استفاده کرده

دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته  یااز ورود به رشته  و انتقالی توام با تغییر رشته تغییر رشته ،انتقالی مهمان، دانشجویانسنوات تحصیلی مجاز   -7
شگاه دوم،  یا سه  8حداکثر بایست میدان شد و مقای شترین واحد درسی شود که انجام میاهی با دانشجویان دانشگاین متقاضیان  کل میانگیننیمسال با بی

 .اندخود را با آنها گذرانده

شــوند، (به ترتیب) معدل هفت یا هشــت نیمســال آموخته میکه در مدت نه یا ده نیمســال دانشاین فراخوان   6و  4، 3براي دانشــجویان موضــوع بند  -8
شحویان  سال دان شش نیم صوب، با معدل  سی م سه چهارم واحدهاي در شان با گذراندن  شتههمای شان ر سی خود را با ای شترین واحدهاي در اي که بی

 شوند.اند مقایسه میگذرانده

شوراي عالی برنامه -9 صوب  شجویانی که بر اساس برنامه درسی م سال دانشبراي دان شی در مدت نه یا ده نیم شوند، (به ترتیب) آموخته میریزي آموز
 شود.ارم واحدهاي درسی مصوب، بررسی میمعدل هفت یا هشت نیمسال ایشان با گذراندن سه چه

 میانگین لحاظ به و شوند آموختهبا شرایط مندرج در این فراخوان، دانش تحصیلی سالنیم شش طول در متقاضیانی کهدانشگاه اختیار دارد پذیرش  -10
سه در کل شت کل میانگین با مقای سال ه شجویان نیم شتههم دان صد 20 جزء خود وروديغیرهم و ر شند برتر در صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش، با  به 

آموخته دانش 31/06/1402که تا تاریخ ضروري است متقاضیان مشمول این شرایط  .کندبررسی  1402-1403 ارشد کارشناسی مقطع در آزمون بدون
سی در فراخوان ثبت نام کنند. شوند، می ست داوطلبان مذکور برر شممنوط به ارائه گواهی احراز درخوا ش سال  سال اول  رتبه در پایان نیم  ( پایان نیم 

 .) خواهد بود1401

ـــجویی -علمی المپیادهاي نهایی مرحله اول تا پانزدهم هايرتبه برگزیدگان -11 ـــته همان به ورود المپیاد براي دبیرخانه معرفی با دانش  یا برگزیده رش
شته شخیص کارگروه مرتبط هاير صی برنامهبه ت ص سترش آموزش عالیریزي و  هاي تخ صورتیکه در گ شد، می این و در شده با توانند فراخوان درج 
 .نام کنندثبت

 پذیرش براي سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا براي یکبار امکان پذیر است. -12

 پذیرد.پذیرش از طریق این فراخوان در دوره روزانه به صورت رایگان انجام می  -13

 آموزشی شوراي تأیید و گروه تشخیص اساس بر، کارشناسی و مندرج در این فراخوان دوره رشته به مرتبط تحصیلی هايگرایش/ رشته در پذیرش -14
 .است پذیر امکان دانشگاه

ستناد به  -15 ستعدادهاي آزمون بدون پذیرش ينامهآیین"با ا شان ا صیلی يدوره در درخ سی تح شنا شدکار  "17/10/1401 مورخ 307862 شماره ار
از تسهیالت  مشمول استفاده 1399-1400ورودي کارشناسی پیوسته ماقبل سال تحصیلی » مقیم ایران« فناوري، اتباع غیر ایرانی و تحقیقات علوم وزارت

 .نیستند باشند و مجاز به ثبت نام در این فراخواننمی 2140-3140ارشد در سال تحصیلی  نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسیآیین

 نیستند.دارندگان مدرك معادل کارشناسی، مجاز به شرکت در فراخوان  -61

صی (داخلی)، نوبتفراگیر پیام نور، پذیرفته، مجازي دوره هاي دارندگان مدارك -17 صا ، علمی کاربردي، آزمون بدون دوم شدگان آزمون هاي اخت
شگاه غیرانتفاعی و سی، مجاز و همچنین دارندگان مدارك (خودگردان)هاي بین الملل آزاد، پردیس دان شنا  فراخوان در شرکت به حوزوي معادل کار

 .نیستند



 

 

  :مشمولهاي دانشگاه -1

 16معدل  دارا بودن حداقلدرصورت  1هاي مندرج در بند هاي دولتی غیر از دانشگاهزم براي درخواست از سایر دانشگاهدانشجویان حائز شرایط ال -2
شته هاي علوم پایه و سی و حداقل معدل فنی و   در ر شته 17مهند سایر ر سانی و  شته هاي علوم ان صیلی براي ر شته تح سوم در ر سب رتبه اول تا  ها و ک

 فراخوان شرکت کنند.این توانند در نفر)، می 40نفر و باالتر) و رتبه هاي اول و دوم ( ورودي کمتر از  40(ورودي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه  بهشتی، شهیدتهران، شیراز، تربیت مدرس، الزهرا(س)، اصفهان، تبریز، 

،  زنجانخوارزمی،  رازي کرمانشاه،  بیرجند،ارومیه، بوعلی سینا،  عالمه طباطبایی(ره)، شریف،  صنعتیعلم و صنعت ایران، نصیرالدین طوسی، 

د، صنعتی شیراز، علوم پایه زنجان، صنعتی بابل، شاهرو  سهند تبریز،، یزد مازندران،  گیالن، شهید چمران اهواز، کاشان،  سیستان و بلوچستان، 

 هنر، سمنان، علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

 دانشگاه هاي مشمول فراخوان



 

 

 توضیحات تکمیلی نیمسال گرایش رشته دانشکده

علوم 
اجتماعی 
و اقتصادي

 علوم اقتصادي
 

  اول اقتصاد نظري 
  اول توسعه و برنامه ریزي اقتصادي

  اول اقتصاد انرژي

 حسابداري
  اول  حسابداري 
  اول  حسابرسی 

  دوم حسابداري مدیریت
  اول بازاریابی مدیریت بازرگانی

 مدیریت فناوري اطالعات
  اول سیستم هاي اطالعاتی پیشرفته

  دوم کسب و کار الکترونیک
  اول - مدیریت مالی

  دوم استراتژي مدیریت کسب و کار

 مطالعات زنان 
  اول زن وخانواده

  اول حقوق زن در اسالم

 علوم اجتماعی
  اول  پژوهش علوم اجتماعی

  اول  توسعه محلی شهري
  دوم جامعه شناسی

علوم 
 زیستی

 میکروبیولوژي
  اول نعتیص

  اول محیطی
  اول زیست شناسی میکرو ارگانیسم هاي بیماري زا

 زیست شناسی علوم گیاهی
  اول فیزیولوژي

  اول سیستماتیک و بوم شناسی
  اول - بیوشیمی
  اول - بیوفیزیک

  دوم میکروبی زیست فناوري

 هنر

  دوم - طراحی پارچه و لباس

  دوم - ارتباط تصویري

  دوم - پژوهش هنر

  دوم - نقاشی

  دوم - صنایع دستی

فنی و 
 مهندسی

 مهندسی کامپیوتر 
  اول هوش مصنوعی و رباتیکز

  اول نرم افزار
  اول هابهینه سازي سیستم مهندسی صنایع 

  اول هاي انرژيسیستم هاي انرژيمهندسی سیستم



  اول انرژي يتکنولوژ

 ادبیات

 عربی
منوط به کسب حد نصاب پذیرش  اول زبان و ادبیات عربی

 دوم مترجمی زبان عربی نمره مصاحبه تخصصی گروه است.
 - اول مترجمی زبان فرانسه

 تاریخ
پذیرش فقط از میان دانشجویان  اول تاریخ  اسالم

 دوم اسالمی تاریخ ایران دانشگاه الزهرا انجام خواهد شد.

                                                      
علوم 
 ریاضی

 ریاضی کاربردي
هر  5تا  1دانشجویان ممتاز رتبه هاي  اول   آنالیز عددي

ورودي از دانشگاههاي سراسري 
مورد تایید وزارت علوم،  2و  1سطح 

که از این طریق در هریک از 
گرایشهاي دانشکده علوم ریاضی در 

ارشد تحصیلی کارشناسیمقطع 
پدیرفته شوند مشمول تسهیالت 
تشویقی طرح حمایتی دکتر مریم 

 میرزاخانی می باشند.

  اول معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکی
 اول بهینه سازي

 ریاضیات و کاربردها

 اول گراف و ترکیبیات

 اول آنالیز

 اول )توپولوژي (هندسه

 اول جبر

 اول آمارریاضی آمار

علوم 
تربیتی و 
 روانشناسی

  اول مدیریت اطالعات شناسیعلم اطالعات و دانش

  دوم - مطالعات آرشیوي

 الهیات

  اول - اسالمی کالمفلسفه و 
  اول - ادیان و عرفان

  اول - ن و حدیثعلوم قرآ
  اول - فقه و مبانی حقوق اسالمی 

  اول - ملل اسالمیتاریخ فرهنگ و تمدن 

علوم 
 ورزشی

 رفتارحرکتی
  اول حرکتی یادگیري و کنترل

  اول رشدحرکتی
  اول آموزش تربیت بدنی

 فیزیولوژي ورزشی
  اول فیزیولوژي و تغذیه ورزشی

  اول ي ورزشی کاربرديفیزیولوژ

 فیزیک 
  اول ماده چگال فیزیک 

  اول - نانوفیزیک

 شیمی
 شیمی

  اول آلیشیمی 
  اول شیمی معدنی 
  اول شیمی فیزیک 
  اول شیمی تجزیه

  اول - نانو شیمی

شعبه  
 ارومیه

 ارومیه است.شهر محل تحصیل  - اول مدیریت اطالعات  شناسیعلم اطالعات و دانش
درخواست مهمانی و انتقال پذیرفته  -

شدگان شعبه ارومیه حتی با شرایط 
شکی، ازدواج، تبعیت از زخاص پ

 اول - حسابداري
 اول زبانشناسی همگانی شناسیزبان

 اول کسب و کار الکترونیک مدیریت فناوري اطالعات



همسر و ... ترتیب اثر داده نخواهد  اول و خانواده زن مطالعات زنان 
 .شد

 در مدرك تحصیلی -
شعبه ارومیه نام ، آموختگیدانش

 ذکر خواهد شد.دانشگاه الزهرا(س) 

 - علوم قرآن و حدیث

 اول

 

 

 گرایش)ها (انتخاب رشته/تعیین اولویت

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

. انتخاب کرده است و سامانه گلستان، در زمان ثبت نام اینترنتی شود که در فرم تقاضاهایی بررسی میدرخواست متقاضی صرفا در اولویت: 1تبصره 
ت داوطلب در انتخاب رشــته / هاي انتخابی وجود ندارد،  لذا ضــروري اســ، امکان تغییر اولویت رشــته/گرایشها و اعالم نتایجپس از بررســی پرونده

   ها و اولویت آنها دقت نماید.گرایش

هاي مشمول پذیرش مندرج در این فراخوان، وجود دارد. در صورت حذف احتمالی رشته / حذف رشته: با توجه به اینکه احتمال تغییر و یا 2تبصره 
 .شودگرایش، حقی براي متقاضی ایجاد نمی

 اطالعات و نکات تکمیلی مهم
 نکرده باشند، بررسی نخواهد شد. نام الکترونیکیضیانی که در مهلت مقرر ثبتمدارك متقا ·

 تی و یا پستی به دانشگاه ارسال شده باشد، بررسی نخواهد شد.صورت دساي که بهپرونده ·

 هاي کامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.فقط پرونده ·

  ي پذیرش نیست.ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به منزله ·

پذیرش بدون «نامه  طریق آیین پذیرش از یا عدم احراز شرایط و مستندات ارائه شده با اصل مداركدر صورت احراز مغایرت در اطالعات و  ·
درخواست متقاضی از روند بررسی خارج  ،این فراخوانشرایط مندرج در و » آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

 گردد.می

شگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري · شی مربوط، دان ضیان منوط به تایید گروه آموز شور  سازمانو تایید  پذیرش متقا سنجش آموزش ک
 نام دانشجو ندارد.خواهد بود و تا زمان وصول پاسخ از وزارت متبوع، دانشگاه هیچ تعهدي نسبت به ثبت

کان  · ته شـــده بر اســـاس آیینام پذیرف یل افراد  ـــ حل تحص یا م ته  ـــ هاي درخشـــان در دورهتغییر رش عداد ـــت بدون آزمون اس پذیرش  مه   نا

 وجود ندارد.ارشد،  تحصیلی کارشناسی

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

 صورت حضوري تحویل دهند.شدگان باید در مهلت مقرري که متعاقبا اعالم خواهد شد، اصل مدارك تحصیلی و موارد مورد نیاز را بهپذیرفته ·

 خ مثبت گزینش از سازمان سنجش خواهد بود.پذیرش قطعی منتخبان، مشروط به دریافت پاس ·

 .    گرددارسال  pdfتکمیل گردد و در قالب فایل  صورت تایپیبه، wordها با استفاده از فایل کاربرگ ·

            .تماس حاصل نمائید 85692962ارسال یا با شماره   Talents@Alzahra.ac.irدرس ایمیل سوال درمورد فراخوان حاضر را به آهرگونه  ·

 

 

 

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



 

 

 .JPGیک قطعه عکس اسکن شده به فرمت  -1

 .JPGصویر کارت ملی به فرمت ت -2

 .JPGبه فرمت (شناسنامه هاي جدید صفحه اي که شماره سریال شناسنامه ذکر شده حتما اسکن شود)تصویر صفحه اول شناسنامه  -3

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

 .باشد)درس ایمیل الزامی می(ذکر شماره تلفن و آ آموختگان ممتازبراي دانش 1کاربرگ شماره تکمیل  -5

که شامل همه اطالعات معتبر ارائه این گواهی یا گواهی ( 2ي کاربرگ شمارهآموزشی، در قالب  معدل و شرایط گواهی مربوط به دارا بودن شرایط -6
 گواهی باشد براي کلیه متقاضیان الزامی است)این 

شگاه الزهرا که  -7 شجویان دان صد برتر ورودي 20 به لحاظ میانگین کل جزءدان شماره  در شند، به جاي کاربرگ  ست می 2با کاربرگ گواهی رتبه بای
 را ارسال کنند.را از دانشکده درخواست داده و پس از تائید مدیریت خدمات آموزشی، آن  6ترم 

بایست کارنامه می 2باشند، به جاي کاربرگ شماره  )برتر درصد 30(بعدي  برتر درصد 10 به لحاظ میانگین کل جزءدانشجویان دانشگاه الزهرا که  -7
 تحصیلی خود را ارسال کنند.

 تبصره: گواهی ارائه شده بدون مهر و امضاي مدیر آموزش دانشگاه قابل قبول نیست.
 علمی برگزیدگان براي 3 يشماره کاربرگ -8

 است.قابل پرداخت  ي جامع دانشگاهیاز طریق سامانه است که   ریال0000051ته نام و بررسی مدارك در هر رشي ثبتهزینه -9

 

 با مراجعه به نشانی 25/11/1401لغایت  05/11/1401متقاضیان باید جهت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 
.alzahra.ac.ir1http://edu  نام و ارسال مدارك اقدام نمایند. نسبت به انجام ثبت 

اطالع    )13132form/pId/18Talent/fa/-https://edu.alzahra.ac.ir/page ( از طریق سایت استعداد درخشان نتایج نهایی
 .رسانی خواهد شد

 

 

مراجعه  alzahra.ac.ir1http://edu.هاي مربوط، به نشــانی اینترنتی  کاربرگســازي مدارك مورد نیاز و تکمیل دهي فراخوان، آماپس از مطالعه
 کنید.

سمت  · شرکت در آزمون"روي ق ضی  سامانه،  "متقا ساب کاربري در  سهکلیک کنید و براي ایجاد ح صی شنا شخ را ي کاربري و رمز عبور م
 و از سامانه خارج شوید. خاطر بسپارید بهتعریف کرده، 

 مراجعه کرده، به حساب کاربري خود وارد شوید.  r.alzahra.ac.i1http://eduدوباره به نشانی     ·

 .اطالعات الزم را کامل کنید  و مدارك الزم را بارگذاري کنید "متقاضی شرکت در آزمون"با کلیک روي ·

 باشند.  JPG: مدارك بارگذاري شده باید به فرمتتوجه

 نامثبتمدارك الزم جهت 

 نام الکترونیکیثبت

 متقاضیان نام فرایند  ثبت



 نگهداري کنید.هاي بعدي یادداشت و الزم است کد رهگیري  و رمز عبور را براي پیگیري ·

هاي مرتبط با پذیرش بدون آزمون و نامه ها و کاربرگها، شیوهنامهآیین اطالعات مربوط به پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان، براي دریافت ·
https://edu.alzahra.ac.ir/page-  به نشانیوب سایت استعداد درخشان دانشگاه الزهرا همچنین تسهیالت ویژه حمایتی دانشجویان ممتاز به 

/Talent/fa18form/pId/13132  .مراجعه فرمایید 

 

 اداره حمایت از استعدادهاي درخشان دانشگاه الزهرا(س)

 1401ماه  بهمن                                                                                                                                                                  


