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(2042-2041ویژهفرهنگیانرسمییاپیمانی)،دانشگـاهتربیتدبیرشهیـدرجائی





مقدمـه
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي از بين دانشآموختگان و دانشجوواان نيمسال آخر دوره كارشناسي ارشد كه در استخددا رستمي اتا
پيماني آموزش و پرورش ميباشند در رشتههاي مندرج در جدول  1پيوست ،براساس آايننامه ارائه تسهيالت بجه برزياجدزان مي جي بجراي
ورود به دورههاي تحصيالت تک ييي باالتر (آايننامه پذارش بدون آزمون اسخعدادهای درخشان در مقطع دكخری شتماره 62/27676
مورخ  ،2131/40/21اصالحيه آن شتماره  62/617644متورخ  ،31/26/22ابالغيجههاي شج اره  1/11/36343مجور  52/1/12و شج اره
 11/54666مور  56/32/16وزارت ميوم ،تحقيقات و فناوري) و شيوهنامه اجرااي داخيي دانشگاه ،در مقطج تحصجييي درتجري ،ني سجال اول
سال تحصييي  ، 1631-1631دانشوو ميپذارد.


مـاده2
شـرایطالزم

 -1داشتن ميانگين معدل رل  14در دوره رارشناسي و ميانگين ( 16بدون احتساب ن ره پاااننامه) در دوره رارشناسجي ارشجد (اجا ميجانگين
ه تراز شده هر اک از دورههاي مذرور طبق دستورالع ل مصوب شوراي تحصيالت تک ييي دانشگاه).
تبصره :دانش آموختگان اا دانشوواان سال آخر رارشناسي ارشجد بجا رسج ميجانگين حجدا ل  14/44از احتسجاب ميجانگين معجدل دوره
رارشناسي با ضرا  1و رارشناسي ارشد با ضرا  1ميتوانند در فراخوان پذارش بجدون آزمجون درتجري شجررت ن اانجد .بجداهي اسجت
اولوات پذارش با افرادي است ره شرااط بند  2را دارا ميباشند.
 -1رس درجه مالي اا بسيار خوب از پاااننامه در مقط رارشناسي ارشد.
 -3چاپ و اا پذارش طعي حدا ل  1مقاله در موالت مي ي -پژوهشي ن ااه شده معتبر داخيي و خارجي (مرتبط با پاااننامه) .مجال

بجراي

تأايد اان مقاالت ،ارائه نسخه منتشر شده مقاله اا ارائه زواهي پذارش طعي (شامل نام مويه ،ش اره /دوره /سال انتشار) مقاله ميباشد.
 -6دانش آموختگان حدارثر تا  1سال پس از فراغت از تحصيل ميتوانند از تسهيالت پذارش بدون آزمون بجراي ورود بجه درتجري برخجوردار
شوند.
 -2رس حدا ل  63امتياز از فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و مصاحبه براساس آايننامه فوقالذرر اليامي ميباشد .در شرااط خاص با توججه
به ابالغ الحا يه ش اره  1/11/36343مور  52/1/12و دارا بودن ساار شرااط ،رس حدا ل  43امتياز نيي رفاات ميرند.
 -4رس حدا ل  6امتياز از رداف  1جدول ش اره  -1فعاليتهاي پژوهشي مطابق آايننامه فوقالذرر اليامي است.
 -6رس حدا ل ن ره  23از آزمون زبان ( MCHEاا معادل آن در ساار آزمونها) تا بل از آزمون جام درتري بجراي پذارفتجهشجدزان ااجن
سه يه اليامي است.
تبصره :متقاضيان درصورت داشتن مدر

زبان به هنگام مصاحبه ،مطابق جدول ش اره  6آايننامه از امتياز آن بهرهمند خواهند شد.

 -8دانشوواان دوره رارشناسي ارشد ره تا پااان شهراور ماه  1631از پاااننامه خود دفاع مين ااند ،الزم است فرم تعهدنامجه پيوسجت (فجرم
ش اره  )1مبني بر فارغالتحصييي تا  1631/34/31را تک يل و به ه راه ساار مدار

الزم ارسال ن ااند.

 -5دانشآموختگان و دانشوواان ني سال آخر مقط رارشناسي ارشد درصورتيره بدون احتساب ن ره پاااننامه ججي رتبجههجاي اول ،دوم و
سوم باشند ،ميتوانند طبق جدول ذال از امتياز واژه برخودار شوند .درصجورتيرجه تعجداد هجر ورودي در هجر رجد رشجته محجل در دوره
رارشناسي ارشد تا  2نفر باشد صرفاً رتبه اول ،چنانچه بين  4تا 13نفر باشد رتبههاي اول و دوم و براي تعداد ورودي بيشجتر از  11نفجر،
رتبههاي اول تا سوم ابل بول خواهد بود.
رتبه

اول

دو

سو

امتياز

2

6

3

1

مـاده1
وهارائهمقاالتیافعالیتهـایعلمیبرگزیده

نحـ

 -1ارائه زواهي مبني بر پذارش مقاله از طرف مويه الياميست (زواهي نشر مقاله از دفتر نشراه استعالم خواهد شد).
 -1هرزونه زواهي ثبت اختراع بااد مورد تأايد سازمان پژوهشهاي مي ي و صنعتي ااران باشد.
 -3برزيادزان جشنوارههاي مي ي معتبر (خوارزمي ،فارابي ،رازي و اا ابن سينا) بااد تأايد دبيرخانه جشنواره ميبور را رس و ارائه ن ااند.
 -6برزيادزان ال پيادهاي مي ي دانشوواي بااد تأايد دبيرخانه ال پياد را رس و ارائه ن ااند.


ظرفیـتپذیرش حدارثر معادل %13ظرفيت پذارش با آزمون شيوه آموزشي -پژوهشي دوره روزانه درتري دانشگاه به پذارش بدون آزمون دانشجوواان واججدشرااط اختصاص دارد.


مـاده3
نكـاتمهـم

 -1صرفاً دانشآموختگان دانشگاه فرهنگيان ره مستخدم پي اني اا رس ي آموزش و پرورش هستند ،مواز به شررت در اان فراخوان ميباشند.
 -1سنوات تحصيل ابل بول براي امتيازدهي مطابق جدول ش اره  1آايننامه ،در مقط رارشناسي  8اا  5ني سجال و در مقطج رارشناسجي
ارشد  6اا  2ني سال است (اولوات پذارش در شرااط برابر با متقاضياني است ره طول دوره تحصييي روتاهتري داشتهاند).
 -3داوطيبان صرفاً در رشته و زرااش مقط رارشناسي ارشد خود امکان ارائه درخواست دارند و تغيير رشته و زجرااش بعجد از بجولي و رسج
پذارش ،به هيچ منوان امکانپذار نخواهد بود.
 -6مدار

داوطيبان و وجه دراافتي ،به هيچ منوان مسترد نخواهد شد ،لذا به داوطيبان توصيه ميشود با د ت الزم ،مفاد آايننامجه مربوطجه و

شيوهنامه دانشگاه را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرااط الزم ،نسبت به شررت در فراخوان ا دام ن ااند.
 -2ارائه اک نسخه از پاااننامه و نيي نسخه اصل رييه مقاالت ،رت  ،تأليفات و ساار فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و اجرااي داوطي در زمجان
مصاحبه اليامي است.
 -4باتوجه به اانکه ادامه تحصيل در مقط درتري بهصورت ت ام و ت ميباشد ،داوطيبان شاغل در وزارت آموزش و پرورش بااد بجل از ثبجت
نام ،موافقت رتبي محل رار خود را مبني بر ادامه تحصيل رس ن ااند.


ماده0
فرآینـدبررسیوپذیـرش


 -1متقاضي بااد در مهيت مقرر ره توسط واحد زروه امور نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه امالم زرداد ،نسجبت بجه تک يجل فجرمهجاي
تقاضاي پذارش و ارسال الکترونيکي ( )PHD.REGISTER@SRU.ac.irمدار الزم ا دام ن ااد (در اک فاال فشرده به نام متقاضي).
 -1واحد زروه امور نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه پس از بررسي اوليجه و درصجورت احجراز شجرااط منجدرج در ااجن دسجتورالع ل اجا
شيوهنامه ،مدار و سوابق متقاضي را جهت بررسي و ارزاابي مي ي به دانشکده مربوطه ارسال مين ااد.
 -3فعاليتهاي پژوهشي داوطي مطابق جدول ش اره  1آايننامه ،ارزاابي و امتيازدهي خواهد شد.
تبصره :ارائه زواهي خات ه طرح پژوهشي و رارداد آن براي طرح پژوهشي الياميست.
 -6پس از امتيازدهي به رييه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي داوطي ره توسط ر يته مي ي زروه آموزشي مربوطه طبجق آاجيننامجه صجورت
ميزيرد ،از داوطيبان متقاضي براي مصاحبه مي ي دموت بع ل خواهدآمد.
 -2اسامي واجدان شرااط براي شررت در مصاحبه مي ي و تاراخ و نحوه برزياري مصاحبه در مو مقتضي از طراق پااگجاه اانترنتجي دانشجگاه
( )www.sru.ac.irبه اطالع داوطيبان خواهد رسيد.
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 -4داوطيباني ره حدا ل  63امتياز (در شرااط خاص 43امتياز) از فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و مصاحبه را مطابق با جداول آايننامه
رس ن ااند ،به ترتي امتياز در اولوات بررسي مودد ،رار خواهند زرفت.
 -6زروه آموزشي مربوطه ،در مدت زمان امالم شده پس از بررسي مدار و انوام مصاحبه ،نظر خواش را از طراق دانشکده به واحد زروه امور
نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه امالم مين ااد.
 -8پذارش طعي از طراق دانشگاه منوط به تصوا در شوراي زروه امور نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه خواهد بود.
 -5پس از بررسي نهااي ،اسامي پذارفتهشدزان اوليه در مومد مقرر ،از طراق پااگاه اانترنتي دانشگاه امالم خواهد شد.
 -13بعد از پذارش اوليه و امالم اسامي پذارفتهشدزان ،پذارش طعي و نهااي داوطيبان پس از تک يل و ارسال فرم زيانش (صالحيت
م ومي) ،منحصراً پس از تأايد سازمان سنوش آموزش رشور و هيأت مرريي زيانش دانشوو وزارت ميوم ،تحقيقات و فناوري صورت خواهد
زرفت.
 -11تبصره :در هر مرحيه از تحصيل ره مشخص زردد ره فرد پذارش شده فا د شرااط فوقالذرر بوده است پذارش آن لغو و موا ج ناشجي از
آن بر مهده خود متقاضي خواهد بود.



جدول-2رشته/گرایشهایتحصیلیدرمقطعدﮐتریسالتحصیلی2042-2041دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی
رداف

عنوان گرااش

نا رشخه

1
1
3

ساخت و توليد
مهندسي مکانيک

تبدال انرژي
(طراحي راربردي) -داناميک ،رنترل و ارتعاشات

6
2
4

(طراحي راربردي) -داناميک جامدات
الکترونيک

مهندسي برق

درت

6

مع اري

-

8

فيسفه ورالم اسالمي

-

5

برنامهرايي درسي

-

13

رااضي

جبر

11

مهندسي م ران

سازه

11

فيياولوژي ورزشي

-

13

فيياک

فيياک ماده چگال

16

آموزش رااضي

-

12

رااضي راربردي

-







دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی
معاونتآموزشیوتحصیالتتكمیلی
گروه امورنخبگانو استعدادهایدرخشان
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