
 

 

 

 

 

 

 
ي یا رسم كه در استخدام كارشناسي پيوستهدوره  )استعدادهاي درخشان( ممتاز آموختگانرجائي از بين دانش شهيد دانشگاه تربيت دبير

نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به آيين 2دستورالعمل اجرايي ماده  براساس پيماني وزارت آموزش و پرورش باشند

، 61/62/51مورخ  255992/2هاي شماره  ابالغيهو  63/11/89 مورخ و/033003شماره  ابالغيه) باالترهاي تحصيالت تكميلي  دوره

 12/12/59 مورخ 22522/26/2شماره  و 65/62/59 مورخ 221691/2 شماره و 69/15/59 مورخ 22996/2 ،65/61/59مورخ  212215/26/2

 .پذيردبدون آزمون مي ( در مقطع كارشناسي ارشد دانشجويوزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 

 :شرايط الزم جهت درخواست *

آموختگان در  دانش معلمان ترم آخر ودانشجووزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  12/12/59مورخ  22522/26/2ابالغيه شماره به استناد 

د شرايط زير باشند مجاز به ارائه درخواست پذيرش جكه وا كارشناسي پيوستهمقطع پرورش در  رسمي وزارت آموزش و استخدام پيماني/

 .خواهند بودبه دانشگاه 

درصد برتر  پانزده ءجز ،شش نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل سه چهارم از كل واحدهاي دوره به لحاظ ميانگين كل از پس: 1بند 

 .دنتحصيلي باش التحصيل حداكثر در هشت نيمسال فارغ و دانشجويان هم رشته و ورودي خود باشند

 سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش آموختگي آنها باشد. 6255-211سال تحصيلي  :2 بند

 ءكه از لحاظ ميانگين جزدانشجويي براي ورود به همان رشته و به شرط آن -هاي اول تا پانزدهم نهايي المپيادهاي علميبرگزيدگان رتبه :0 بند

 دانشگاه باشند.ورودي  همرشته و  درصد برتر هم 21

ترتيب اولويت مشخص نمايد ه را ب و مرتبط با مقطع تحصيالت كارشناسي رشته گرايش مورد عالقه دوتواند حداكثر تا ميمتقاضي : 1تذكر 

 .(دباش ها به پيوست مي گرايش )فهرست رشته و

مقطع  جهت ورود بدون آزمون در پرورش وآموختگان در استخدام وزارت آموزش  معلمان متعهد خدمت و دانشپذيرش دانشجو :2 تذكر

پذيرد. لذا اطالعات ارائه شده  انجام مي ييد نهايي سازمان سنجشأو با ت كارشناسي ارشد مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 گرديده و نتيجه بررسي بههاي كارشناسي دانشگاه بررسي  سوي وزارت علوم توسط كميته اساس آخرين ضوابط ابالغ شده از متقاضيان بر

را براي متقاضيان جهت ورود بدون آزمون در مقطع  يبديهي است تكميل فرم تقاضا و ارائه اطالعات هيچ حقّرساني خواهد شد. متقاضيان اطالع

 .كارشناسي ارشد ايجاد نخواهد كرد

تحقيقات و فناوري تغييري  بدون آزمون از طرف وزرات علوم،اي مربوط به پذيرش هنامه قبل از پذيرش دانشجو آيين كه تادرصورتي :0تذكر 

 .پذيردپذيرش نهايي پس از اعمال تغييرات انجام ميدانشگاه را ملزم به انجام تغييرات نمايد در اين صورت  و يابد

 

 .خواهد شداطالع رساني   www.sru.ac.irدانشگاهو سايت  پرتال آموزشيزمان اعالم نتايج پذيرش از طريق  توجه:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  فرهنگیان( ويژه) ارشد كارشناسی مقطع بدون آزمـون پذيـرش نامه اجرايیشیوه

 رجائی شهیـد دبیر دانشگـاه تربیت 1399-400سال تحصیلی

 



 

 

 ها گرایش -عناوین رشته
 رشته/گرایش گروه آموزشي نام دانشكده ردیف

1 
تربيت بدني و علوم 

 ورزشي

 هاي ورزشي مديريت راهبردي در سازمان -6 -6 مديريت ورزشي -6

 در ورزش مديريت بازاريابي -2

 تغذيه ورزش -2فعاليت بدني و تندرستي  -2 فيزيولوژي ورزش -2

 كنترل حركتي يادگيري و -9 رفتار حركتي -2 

 علوم انساني 2

 زبان و ادبيات فارسي -1 ادبيات فارسي -6

 آموزش زبان انگليسي -9 زبان انگليسي -2

 روانشناسي تربيتي -5 ريزي درسي برنامه -8 لوم تربيتيع -2

 مدرسه شاورهم -66 مديريت آموزشي -61

 كالم اسالمي-62 علوم قرآن و حديث -62فلسفه و حكمت اسالمي  -62 عارف اسالميم -2

 علوم پایه 0

 رياضي كاربردي )آناليز عددي( -69رياضي محض  -61آموزش رياضي  -69 رياضي -6

 فيزيك  -شيمي -65آموزش شيمي  -68 شيمي -2

 شناسي  گرانش وكيهان -22ماده چگال  -فيزيك -26آموزش فيزيك  -21 فيزيك -2

 اپتيك و ليزر -22علوم محيط زيست  -22 بهداشت و محيط زيست -2

 مهندسي برق 0

 الكترونيك  -6

 مدارهاي مجتمع الكترونيك  -مهندسي برق -29

 هاي ميكرو نانوالكترونيك افزاره -مهندسي برق -21

 مخابرات ميدان و موج -مهندسي برق -29

 مخابرات -2
 مخابرات سيستم -مهندسي برق -28

 هاي الكتريكي الكترونيك قدرت و ماشين  -مهندسي برق -25

 هاي قدرت سيستم -مهندسي برق -21 قدرت -2

 كنترل -مهندسي برق -26 كنترل-2

 مهندسي كامپيوتر 5

 نرم افزار  -22 نرم افزار -6

هوش مصنوعي و فناوري  -2

 اطالعات

 هوش مصنوعي و رباتيكز -22

 مهندسي عمران 6

 ژئوتكنيك -عمران -21 زلزله -عمران -29سازه  -عمران -22 عمران -6 -6

 صنايع چوب -2
هاي  كامپوزيت -هاي سلولزي مهندسي صنايع چوب و فراورده 29

 نوسلولزيگيل

  سنجش از دور -25 سيستم اطالعات مكاني -28 نقشه برداري -2

7 
مهندسي معماري و 

 شهرسازي

 مهندسي معماري منظر -26 مهندسي معماري -21 معماري -6

 طراحي شهري -22 شهرسازي -2

 ارتباط تصويري -22 ارتباط تصويري -2

 مهندسي مكانيك 8

 ساخت و توليد  -مهندسي مكانيك -22 ساخت و توليد -6

 طراحي كاربردي -مهندسي مكانيك -29 طراحي جامدات -2

 تبديل انرژي -مهندسي مكانيك -21 حرارت، سياالت و تاسيسات -2

 شناسايي، انتخاب مواد مهندسي -مهندسي مواد -29 متالوژي و مواد -2

 ،فناوري تحقيقات و هاي موجود در دانشگاه از طرف وزارت علوم تذكر: در صورت تغيير در تعداد پذیرش و یا حذف یك یا چند رشته از رشته

 .داشتوليتي نخواهد ئدانشگاه هيچگونه  مس

 

 

 

 
 



 

 

 مدارک الزم:
 

 .پيماني وزارت آموزش و پرورش خرین حكم كارگزیني استخدام رسمي/ارائه آ -1

 درصد برتر دانشجویان هم ورودي و هم رشته( پانزده) كارشناسي با كد رشته دبيري آموختگان ممتاز براي دانش 1تكميل فرم شماره  -2

 نصب شده است.  1نویسي شده كه در محل مخصوص فرم شماره پشت  )با زمينه سفيد( 0×0یك قطعه عكس  -0

 .كپي شناسنامه و كارت ملي -0

 .ریزنمرات دوره كارشناسي -5

  .یيد معاون/ مدیر آموزشي دانشگاهأتكميل فرم اعالم رتبه با ت -6

به نام  2103 نزد بانك تجارت كد 210123500به حساب  (ریال یك ميليونریال ) 1333333اصل رسيد بانكي غيرقابل استرداد به مبلغ  -7

 رجائي. شهيد درآمدهاي اختصاصي دانشگاه تربيت دبير

دستورالعمل  1)براساس بند  رشته مربوطه ها و همهم ورودي دانشجویان در ميان ده درصد برتر از نظر معدلپانزتصویر گواهي رتبه  -8

 .پذیرش بدون آزمون دانشگاه(

)براي  طور كامل تكميل شده باشد برگ درخواست پذیرش بدون آزمون كه سه بند اول این فرم به –1تصویر فرم شماره  -9

 .ده درصد برتر دانشجویان هم ورودي و هم رشته(پانز -آموختگان ممتاز دانش

 دانشجویي(. -لمي)براي برگزیدگان المپيادهاي ع طور كامل تكميل شده باشد كه دو بند اول این فرم به - 2تصویر فرم شماره  -13

 .پژوهشي )درصورت داشتن( –و مستندات علمي ها صویر صفحه اول از كليه فعاليتت -11

 

 تذكر:
 گردد، بررسي نخواهد شد. ارسالبه دفتر  مهلت تعيين شدهمدارك ناقص و مداركي كه بعد از  -

 مدارك تحویلي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد. -

 .هستندمصاحبه علمي شركت در ملزم به ، و به تشخيص گروه آموزشي مربوطه ضرورت درصورت ،پس از ثبت ناممتقاضيان  -

 نمایند. مراجعهاستعدادهاي درخشان دانشگاه  واحدمنظور ارائه كليه مدارك ذكر شده به  درصورت پذیرش نهایي به -

 التحصيل شوند.فارغ 1099به تحصيل بایستي تا پایان شهریورماه شاغلدانشجویان  -

 ، اعالم خواهد شد. www.sru.ac.irدانشگاه به آدرس:  ماه در سایت ایي در شهریورشدگان نه پذیرفتهاسامي  -

ت مركزي أیيد سازمان سنجش آموزش كشور و هيأپذیرش قطعي و نهایي داوطلبان پس از تكميل فرم گزینش، منحصراً پس از ت -

 وم، تحقيقات و فناوري صورت خواهد گرفت.گزینش دانشجو وزارت عل

دانشكده مربوطه خودداري استعدادهاي درخشان و همچنين  گروهتماس و مراجعه غيرضروري به  خواهشمند است از هرگونه -

 نمایيد.

 

 
 

http://www.sru.ac.ir/

