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ارشدنامهاجراییپذیـرشبدونآزمـوناستعدادهایدرخشاندرمقطعكارشناسیشیوه

 دبیرشهیـدرجائیدانشگـاهتربیت،(رسمییاپیمانی)ویژهفرهنگیان2042-2041 سالتحصیلی

 

 

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

هاي ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دورهنامه دستورالعمل اجرايي آيين براساس پيماني وزارت آموزش و پرورش باشند

/و مورخ 033003شماره  در مقطع كارشناسي ارشد پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان نامه آیين)تحصيالت تکميلي باالتر 

، 01/02/99مورخ  74744/41/4، شماره 19/11/93مورخ  317913/4، شماره 40/30/99 مورخ 23934/41/4شماره هاي  ابالغيه و 30/11/89

وزارت علوم، تحقيقات  09/01/1200مورخ  143497/41/4و شماره  09/01/1200مورخ  143719/4، شماره 43/03/93مورخ  132341/4شماره 

 .پذيردميدانشجو  1201-1204سال تحصيلي نيمسال اول  ،كارشناسي ارشدتحصيلي ( در مقطع و فناوري

 
 

 :شرایطالزمجهتدرخواست *

آموختگان در  دانش معلمان ترم آخر ودانشجووزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  04/03/99مورخ  23934/41/4ابالغيه شماره به استناد 

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

 .خواهند بوددانشگاه 

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

 .دنالتحصيل حداكثر در هشت نيمسال تحصيلي باش فارغ و هم رشته و ورودي خود باشند

 سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش آموختگي آنها باشد. 1201-1204سال تحصيلي  :2 بند

 ءدانشجويي براي ورود به همان رشته و به شرط آنکه از لحاظ ميانگين جز -هاي اول تا پانزدهم نهايي المپيادهاي علميبرگزيدگان رتبه :0 بند

 ورودي دانشگاه باشند. همرشته و  درصد برتر هم 40

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

 .(1جدول  -دباش به پيوست مي ي مورد پذيرش در اين فراخوانها گرايش )فهرست رشته و

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

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

-متقاضيان اطالع هاي كارشناسي دانشگاه بررسي گرديده و نتيجه بررسي به سوي وزارت علوم توسط كميته اساس آخرين ضوابط ابالغ شده از بر

را براي متقاضيان جهت ورود بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد  ياضا و ارائه اطالعات هيچ حقّبديهي است تکميل فرم تقرساني خواهد شد. 

 .ايجاد نخواهد كرد

 تحقيقات و فناوري تغييري يابد اي مربوط به پذيرش بدون آزمون از طرف وزرات علوم،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

 

؛ لذا از رساني خواهد شد اطالع( www.sru.ac.ir) تربيت دبير شهيد رجائي دانشگاهسايت از طريق  ،پذيرش بررسي و زمان اعالم نتايج توجه:  

 ودداري نماييد. خ درخشان استعدادهاي و نخبگان امور گروه و يا واحد دانشگاهواحدهاي مختلف با )تلفن يا ايميل( تماس هرگونه 
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 رجائي دبير شهيد دانشگاه تربيت 1031-1032سال تحصيلي  كارشناسي ارشدی تحصيلي در مقطع ها رشته/ گرایش -1جدول 
 

 رشته/گرایش گروه آموزشي نام دانشكده ردیف

 مهندسي برق 1

 الکترونيك 
  مدارهاي مجتمع الکترونيك  -مهندسي برق -1

 هاي ميکرو نانوالکترونيك افزاره -مهندسي برق -4

 مخابرات
 مخابرات ميدان و موج -مهندسي برق -1

 مخابرات سيستم -مهندسي برق -4

 قدرت
 هاي قدرت سيستم -مهندسي برق -1

 الکتريکيهاي  الکترونيك قدرت و ماشين  -مهندسي برق -4 

 كنترل -مهندسي برق -1 كنترل

 ها مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان -1  -1

 مهندسي عمران 4

  زلزله -عمران مهندسي  -4سازه  -عمرانمهندسي  -1 سازه و زلزله -4

 ژئوتکنيك -عمرانمهندسي  - آب و ژئوتکنيك

 برداري نقشه
  (GIS) اطالعات مکاني هاي سيستم -برداري مهندسي نقشه -1

  سنجش از دور -برداري مهندسي نقشه -4

 ها مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان -1  -3

3 
مهندسي 

 كامپيوتر

 رم افزار ن -كامپيوتر مهندسي -1 نرم افزار

 هوش مصنوعي و رباتيکز -كامپيوتر مهندسي -1 هوش مصنوعي و فناوري اطالعات

 ها ويژه هنرستانمديريت آموزشگاهي  -1  -2

2 
مهندسي معماري 

 و شهرسازي

 مهندسي معماري منظر -4مهندسي معماري  -1 معماري

 طراحي شهري -1 شهرسازي

 ارتباط تصويري -1 ارتباط تصويري

 ها مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان -1  -7

 مهندسي مکانيك 7

 ساخت و توليد  -مهندسي مکانيك -1 ساخت و توليد

 طراحي كاربردي -مهندسي مکانيك -1 طراحي جامدات

 تبديل انرژي -مهندسي مکانيك -1 سياالت و  حرارت

 ها مديريت آموزشگاهي ويژه هنرستان -1  -1

1 
مهندسي مواد و 

 اي رشته علوم ميان

 صنعت و محيط زيست -زيست فناوري -4علوم محيط زيست  -1 علوم زيستي -9

 ليگنوسلولزي هاي كامپوزيت -سلولزي هاي فرآورده و چوب صنايع مهندسي -1 صنايع چوب -3

 شناسايي و انتخاب مواد مهندسي -مهندسي مواد -1 مواد و متالورژي -9

 علوم انساني 9

 زبان و ادبيات فارسي -1 ادبيات فارسيزبان و 

 آموزش زبان انگليسي -1 زبان انگليسي

 علوم تربيتي
 روانشناسي تربيتي -4ريزي درسي  برنامه -1

 مشاوره مدرسه -مشاوره -2مديريت آموزشي  -3

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

 علوم پايه 3

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

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

 فيزيك
 ماده چگالفيزيك  -فيزيك -4 )ويژه فرهنگيان( آموزش فيزيك -1

 اپتيك و ليزر -فيزيك -3

 علوم ورزشي 9

 مديريت بازاريابي و ارتباطات ورزشي -4 ورزشي هاي و باشگاه ها مديريت سازمان -1 -1 مديريت ورزشي

 يتغذيه ورزشفيزيولوژي و   -4 تندرستيفيزيولوژي ورزشي و  -1 فيزيولوژي ورزش

 رفتار حركتي 
 يادگيري و كنترل حركتي -1

 تمرينات اصالحي -آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصالحي -4

 تحقيقات و فناوری، های موجود در دانشگاه از طرف وزارت علوم در صورت تغيير در تعداد پذیرش و یا حذف یک یا چند رشته از رشته تذكر:

 .وليتي نخواهد داشتئدانشگاه هيچگونه مس
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تذكر:
هراي  نسبت به تکميل فررم گرديد،اعالم شان دانشگاه استعدادهاي درخامور نخبگان و  گروه مهلت مقرر كه توسط واحداضي بايد در قمت -

بره نرام مدارک الزم اقدام نمايد )در يك فايل فشررده  (MSC.REGISTER@SRU.ac.ir) الکترونيکي و ارسالتقاضاي پذيرش 

 متقاضي(.

و مسئوليت آن بر عهده  گردد، بررسي نخواهد شد لارسا مهلت تعيين شدهو مداركي كه بعد از  ،(مورد يك حتي) ناخوانا و ناقص مدارک -

 شخص متقاضي خواهد بود.

  نامه آيين مفاد الزم، دقت با شود مي توصيه داوطلبان به لذا شد، نخواهد مسترد عنوان هيچ به دريافتي، وجه و داوطلبان مدارک تحويلي -

 .نمايند اقدام فراخوان در شركت به نسبت ،همربوط شرايط بودن دارا صورت در فقط و مطالعه را نامه و شيوه

 طور دقيق و صحيح در مدارک نوشته شود. شماره تلفن ثابت و موبايل فعال به -

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

 .ارائه گردددانشگاه به ذكر شده و مستندات الزم كليه مدارک اصل بايد درصورت پذيرش نهايي  -

 التحصيل شوند.فارغ 1201 الس به تحصيل بايستي تا پايان شهريور شاغلدانشجويان  -

 ، اعالم خواهد شد. www.sru.ac.irدانشگاه به آدرس:  سايت از طريقايي نهاوليه و نيز شدگان  اسامي پذيرفته -

ييد سازمان أ، منحصراً پس از ت)صالحيت عمومي( فرم گزينشو ارسال تکميل  با ،پذيرش قطعي و نهايي داوطلبانبعد از پذيرش اوليه،  -

 تحقيقات و فناوري صورت خواهد گرفت.ت مركزي گزينش دانشجو وزارت علوم، أسنجش آموزش كشور و هي

و همچنين درخشان  استعدادهاي و نخبگان امور واحد گروهو مراجعه غيرضروري به )تلفن يا ايميل( تماس  خواهشمند است از هرگونه -

 دانشکده مربوطه خودداري نماييد.

 

 
 



دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائی

معاونتآموزشیوتحصیالتتکمیلی

استعدادهایدرخشان ونخبگانامور گروه
 


