شیوهنامهاجراییپذیـرشبدونآزمـوناستعدادهایدرخشاندرمقطعكارشناسیارشد

سالتحصیلی (2042-2041ویژهفرهنگیانرسمییاپیمانی)،دانشگـاهتربیتدبیرشهیـدرجائی
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي از بين دانشآموختگان ممتاز (استعدادهاي درخشان) دوره كارشناسي پيوسته كه در استخدام رسمي یا
پيماني وزارت آموزش و پرورش باشند براساس دستورالعمل اجرايي آييننامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دورههاي
تحصيالت تکميلي باالتر (آیيننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع كارشناسي ارشد شماره /033003و مورخ
 89/11/30و ابالغيههاي شماره  4/41/23934مورخ  ،99/03/04شماره  4/317913مورخ  ،93/11/19شماره  4/41/74744مورخ ،99/02/01
شماره  4/132341مورخ  ،93/03/43شماره  4/143719مورخ  1200/01/09و شماره  4/41/143497مورخ  1200/01/09وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري) در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد ،نيمسال اول سال تحصيلي  1201-1204دانشجو ميپذيرد.

* شرایطالزمجهتدرخواست:
به استناد ابالغيه شماره  4/41/23934مورخ  99/03/04وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،دانشجومعلمان ترم آخر و دانشآموختگان در
استخدام پيماني /رسمي وزارت آموزش و پرورش در مقطع كارشناسي پيوسته كه واجد شرايط زير باشند مجاز به ارائه درخواست پذيرش به
دانشگاه خواهند بود.
بند  :1پس از شش نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل سه چهارم از كل واحدهاي دوره به لحاظ ميانگين كل ،جزء پانزده درصد برتر دانشجويان
هم رشته و ورودي خود باشند و فارغالتحصيل حداكثر در هشت نيمسال تحصيلي باشند.
بند  :2سال تحصيلي  1201-1204سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش آموختگي آنها باشد.
بند  :0برگزيدگان رتبههاي اول تا پانزدهم نهايي المپيادهاي علمي -دانشجويي براي ورود به همان رشته و به شرط آنکه از لحاظ ميانگين جزء
 40درصد برتر همرشته و همورودي دانشگاه باشند.
تذكر  :1متقاضي ميتواند حداكثر تا دو رشته گرايش مورد عالقه و مرتبط با مقطع تحصيالت كارشناسي را به ترتيب اولويت مشخص نمايد
(فهرست رشته و گرايشهاي مورد پذيرش در اين فراخوان به پيوست ميباشد -جدول .)1
تذكر  :2پذيرش دانشجومعلمان متعهد خدمت و دانشآموختگان در استخدام وزارت آموزش و پرورش جهت ورود بدون آزمون در مقطع
كارشناسي ارشد مطابق ضوابط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و با تأييد نهايي سازمان سنجش انجام ميپذيرد .لذا اطالعات ارائه شده متقاضيان
بر اساس آخرين ضوابط ابالغ شده از سوي وزارت علوم توسط كميتههاي كارشناسي دانشگاه بررسي گرديده و نتيجه بررسي به متقاضيان اطالع-
رساني خواهد شد .بديهي است تکميل فرم تقاضا و ارائه اطالعات هيچ حقّي را براي متقاضيان جهت ورود بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد
ايجاد نخواهد كرد.
تذكر  :0درصورتيكه تا قبل از پذيرش دانشجو آييننامههاي مربوط به پذيرش بدون آزمون از طرف وزرات علوم ،تحقيقات و فناوري تغييري يابد
و دانشگاه را ملزم به انجام تغييرات نمايد در اين صورت پذيرش نهايي پس از اعمال تغييرات انجام ميپذيرد.
توجه :زمان اعالم نتايج بررسي و پذيرش ،از طريق سايت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي ( )www.sru.ac.irاطالعرساني خواهد شد؛ لذا از
هرگونه تماس (تلفن يا ايميل) با واحدهاي مختلف دانشگاه و يا واحد گروه امور نخبگان و استعدادهاي درخشان خودداري نماييد.
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جدول  -1رشته /گرایشهای تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي  1031-1032دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
ردیف

نام دانشكده

1

مهندسي برق

4

مهندسي عمران

3

مهندسي
كامپيوتر

2

مهندسي معماري
و شهرسازي

رشته/گرایش

گروه آموزشي
الکترونيك

 -1مهندسي برق -مدارهاي مجتمع الکترونيك
 -4مهندسي برق -افزارههاي ميکرو نانوالکترونيك

مخابرات

 -1مهندسي برق -مخابرات ميدان و موج
 -4مهندسي برق -مخابرات سيستم

قدرت

 -1مهندسي برق -سيستمهاي قدرت
 -4مهندسي برق -الکترونيك قدرت و ماشينهاي الکتريکي

كنترل

 -1مهندسي برق -كنترل

-1

 -1مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستانها

 -4سازه و زلزله

 -1مهندسي عمران -سازه  -4مهندسي عمران  -زلزله

ژئوتکنيك و آب

 -مهندسي عمران -ژئوتکنيك

نقشهبرداري

 -1مهندسي نقشهبرداري -سيستمهاي اطالعات مکاني ()GIS
 -4مهندسي نقشهبرداري -سنجش از دور
 -1مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستانها

-3
نرم افزار

 -1مهندسي كامپيوتر -نرم افزار

هوش مصنوعي و فناوري اطالعات

 -1مهندسي كامپيوتر -هوش مصنوعي و رباتيکز
 -1مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستانها

-2
معماري

 -1مهندسي معماري  -4مهندسي معماري منظر

شهرسازي

 -1طراحي شهري

ارتباط تصويري

 -1ارتباط تصويري

-7

7

1

مهندسي مکانيك

 -1مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستانها
ساخت و توليد

 -1مهندسي مکانيك -ساخت و توليد

طراحي جامدات

 -1مهندسي مکانيك -طراحي كاربردي

حرارت و سياالت

 -1مهندسي مکانيك -تبديل انرژي

-1

 -1مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستانها

 -9علوم زيستي

 -1علوم محيط زيست  -4زيست فناوري -صنعت و محيط زيست

مهندسي مواد و
 -3صنايع چوب
علوم ميانرشتهاي
 -9مواد و متالورژي

9

علوم انساني

3

علوم پايه

9

علوم ورزشي

 -1مهندسي صنايع چوب و فرآوردههاي سلولزي -كامپوزيتهاي ليگنوسلولزي
 -1مهندسي مواد -شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

زبان و ادبيات فارسي

 -1زبان و ادبيات فارسي

زبان انگليسي

 -1آموزش زبان انگليسي

علوم تربيتي

 -1برنامهريزي درسي  -4روانشناسي تربيتي
 -3مديريت آموزشي  -2مشاوره -مشاوره مدرسه

معارف اسالمي

 -1فلسفه و حکمت اسالمي  -4اخالق -اخالق اسالمي

رياضي

 -1آموزش رياضي  -4رياضيات و كاربردها (جبر)  -3رياضي كاربردي (آناليز عددي)

شيمي

 -1آموزش شيمي (ويژه فرهنگيان)  -4شيمي -شيمي فيزيك

فيزيك

 -1آموزش فيزيك (ويژه فرهنگيان)  -4فيزيك -فيزيك ماده چگال
 -3فيزيك -اپتيك و ليزر

مديريت ورزشي

 -1 -1مديريت سازمانها و باشگاههاي ورزشي  -4مديريت بازاريابي و ارتباطات ورزشي

فيزيولوژي ورزش

 -1فيزيولوژي ورزشي و تندرستي  -4فيزيولوژي و تغذيه ورزشي

رفتار حركتي

 -1يادگيري و كنترل حركتي
 -4آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي -تمرينات اصالحي

تذكر :در صورت تغيير در تعداد پذیرش و یا حذف یک یا چند رشته از رشتههای موجود در دانشگاه از طرف وزارت علوم تحقيقات و فناوری،
دانشگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
4

تذكر:
 متقاضي بايد در مهلت مقرر كه توسط واحد گروه امور نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه اعالم گرديد ،نسبت به تکميل فررمهرايتقاضاي پذيرش و ارسال الکترونيکي ( )MSC.REGISTER@SRU.ac.irمدارک الزم اقدام نمايد (در يك فايل فشررده بره نرام
متقاضي).
 مدارک ناقص و ناخوانا (حتي يك مورد) ،و مداركي كه بعد از مهلت تعيين شده ارسال گردد ،بررسي نخواهد شد و مسئوليت آن بر عهدهشخص متقاضي خواهد بود.
 مدارک تحويلي داوطلبان و وجه دريافتي ،به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد ،لذا به داوطلبان توصيه ميشود با دقت الزم ،مفاد آييننامهو شيوهنامه را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرايط مربوطه ،نسبت به شركت در فراخوان اقدام نمايند.
 شماره تلفن ثابت و موبايل فعال بهطور دقيق و صحيح در مدارک نوشته شود. متقاضيان پس از ثبت نام ،درصورت ضرورت و به تشخيص گروه آموزشي مربوطه ،ملزم به شركت در مصاحبه علمي هستند. درصورت پذيرش نهايي بايد اصل كليه مدارک ذكر شده و مستندات الزم به دانشگاه ارائه گردد. دانشجويان شاغل به تحصيل بايستي تا پايان شهريور سال  1201فارغالتحصيل شوند. اسامي پذيرفتهشدگان اوليه و نيز نهايي از طريق سايت دانشگاه به آدرس ،www.sru.ac.ir :اعالم خواهد شد. بعد از پذيرش اوليه ،پذيرش قطعي و نهايي داوطلبان ،با تکميل و ارسال فرم گزينش (صالحيت عمومي) ،منحصراً پس از تأييد سازمانسنجش آموزش كشور و هيأت مركزي گزينش دانشجو وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري صورت خواهد گرفت.
 خواهشمند است از هرگونه تماس (تلفن يا ايميل) و مراجعه غيرضروري به واحد گروه امور نخبگان و استعدادهاي درخشان و همچنيندانشکده مربوطه خودداري نماييد.



دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی
معاونتآموزشیوتحصیالتتکمیلی
گروه امورنخبگانو استعدادهایدرخشان
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