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 يها ورود به دوره يبرا يدگان علميرگزالت به بيه تسهن نامه ارايييآ"بر اساس  ،يآموختگان دوره كارشناس از بين دانش يبهشتديدانشگاه شه
 در دوره 92- 93 يليسال اول سال تحص  مين در ،يقات و فناوريتحق ،وزارت علوم 31/6/86مورخ  3536/21ه شماره يابالغ "باالتر يليتحص

  : پذيرد يم دانشجو 1جدول شماره مندرج در  صرفاً در رشته هاي ،بدون آزمون ارشد يكارشناس
  :شرايط الزم •
ده درصد  پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي به لحاظ ميانگين كل، جزء كارشناسيدوره در كه آموختگان ممتازي  دانش

دانش آموخته شده سال  حداكثر در هشت نيمند و خود اعم از روزانه و شبانه باشدانشجويان هم رشته و هم ورودي برتر %) 10(
  .باشند

مانند بيماري، مرخصي تحصيلي، زايمان و موارد (دانشجو به داليلي خارج از اختيار خود  چنانچه طول مدت تحصيل :صرهبت
الت تكميلي نامه شود، در اين صورت پس از تاييد و تشخيص معاونت آموزشي و تحصي بيش از مدت مجاز مذكور در آيين) مشابه

  .باشد ، استفاده از تسهيالت مربوطه امكان پذير ميدانشگاه
 .   هاي طول تحصيل خود را پرداخت كنند ملزم هستند طبق ضوابط پرديس خودگردان، شهريه و هزينهدانشجويان  -1

 
  :مهلت ثبت نام •

  .مي باشد 23/7/92حداكثر زمان الزم براي ثبت نام پايان وقت اداري 
 

  نحوه ارزيابي و پذيرش علمي •
  

دفتر استعدادهاي به  الزمو تحويل مدارك ) 2كاربرگ (نسبت به تكميل كاربرگ تقاضاي پذيرش  در مهلت فوق الذكرمتقاضي بايد  :الف
   .اقدام نمايد درخشان

كميته منتخب در مدارك و  سوابق متقاضي را  ، الزماز بررسي اوليه و احراز شرايط س دانشگاه پدفتر استعدادهاي درخشان  :ب
الزم . نمايد ار داده و در صورت تاييد به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال ميشوراي استعدادهاي درخشان مورد ارزيابي قر

نام  ثبتهمچنين،  .به ذكر است، ثبت نام نهايي منوط به اخذ مجوزهاي الزم و تاييد سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود
. باشد ي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميقطعي پس از پذيرش علمي، منوط به تاييد دبيرخانه هيات مركزي گزينش دانشجو

 .بنابراين دانشگاه از صدور هر گونه گواهي اشتغال به تحصيل تا دريافت اين تاييديه معذور است
  

  :مدارك الزم
ونت آموزشي اممهور به مهر مع 2برتر بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي يا تكميل قسمت دوم كاربرگ شماره %  10گواهي مربوط به احراز  -1

 دانشگاه مبداء
   2شماره  كاربرگتكميل  -2
 .باشد شده نصب 2شماره  كاربرگشده كه در محل مخصوص  يپشت نويس 3×4يك قطعه عكس   -3
  .يكارشناسدوره ز نمرات ير -4

ولنجك، ميـدان شـهيد   : الزم است متقاضيان در موعد مقرر به همراه مدرك شناسايي معتبر و اصل مدارك فوق، به نشاني
  .شهرياري، دانشگاه شهيد بهشتي، ساختمان چند منظوره، دفتر استعدادهاي درخشان، مراجعه نمايند

 
 دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه شهيدبهشتي                                                                                                       

    

  بدون آزمون ارشد کارشناسی دورهاطالعيه پذيرش در 
سال  دانشگاه شهيدبهشتي يس خودگردان شهيد شهرياريدر پرد

 ۹۲- ۹۳تحصيلي 
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  در پرديس خودگردان شهيد شهرياري دانشگاه شهيد بهشتي هاي مورد پذيرش بدون آزمونرشته: 1جدول شماره 

   92-93نيمسال اول سال تحصيلي 
 توضيحات نوع پذيرش عنوان رشته گرايش رديف

جغرافياي(-)اقليم شناسي(آب وهواشناسي  .1
 )طبيعي

 محل اجرا پرديس دانشگاهي - گرايش آب وهواشناسي شرايط خاص

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي - گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي شرايط خاص برنامه ريزي روستايي و جغرافيا  .2

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي - منابع آب و خاك شرايط خاص سيستم اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور  .3

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص مترجمي زبان عربي  .4

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص زبان و ادبيات عرب  .5
 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص علوم اقتصادي  .6

رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي است محل تحصيل  شرايط خاص رفتارحركتي  .7
 پرديس دانشگاهي

محل  - محضفيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي است  شرايط خاص فيزيولوژي ورزشي  .8
 تحصيل پرديس دانشگاهي

يابيبازارتيريمدشيگرا - يورزش تيريمد  .9
  در ورزش

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص يآموزشتيريمد -علوم تربيتي  .10

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص فرهنگ وزبانهاي باستاني  .11

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص زبان شناسي همگاني  .12

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان  .13

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص آموزش و بهسازي منابع انساني  .14

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي - گرايش مشاوره خانواده شرايط خاص مشاوره  .15

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص علوم سياسي  .16

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص روانشناسي باليني كودك ونوجوان  .17

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص روانشناسي خانواده درماني  .18

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص پترولوژي-زمين شناسي  .19

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص تكتونيك –زمين شناسي  .20

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص اقتصادي-زمين شناسي  .21

رسوب شناسي وسنگ - زمين شناسي   .22
 شناسي رسوبي

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص شيمي آلي -شيمي   .23

 پرديس دانشگاهيمحل تحصيل  شرايط خاص شيمي تجزيه -شيمي   .24

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص ميكروبيولوژي-زيست شناسي  .25

علوم گياهي گرايش - زيست شناسي  .26
 سيستماتيك اكولوژي

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص
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علوم جانوري گرايش - زيست شناسي  .27
 فيزيولوژي جانوري

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص

علوم جانوري گرايش - شناسيزيست   .28
 بيوسيستماتيك جانوري

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص علوم اعصابفيزيولوژي –زيست شناسي   .29

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص رياضي محض  .30

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص علوم كامپيوتر  .31

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي -زمينه پژوهشي آنالوگ شرايط خاص الكترونيك-مهندسي برق  .32

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي - زمينه پژوهشي ادوات نيمه هادي شرايط خاص الكترونيك –مهندسي برق  .33

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي- زمينه پژوهشي ديجيتال شرايط خاص الكترونيك-مهندسي برق  .34

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص قدرت-مهندسي برق  .35

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي -گرايش سيستم شرايط خاص مخابرات-مهندسي برق  .36

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي- گرايش ميدان شرايط خاص مخابرات-مهندسي برق  .37

  تحصيل پرديس دانشگاهيمحل- گرايش ميدان شرايط خاص كنترل            -مهندسي برق  .38

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص پذيرمهندسي انرژي هاي تجديد  .39

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص معماري كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر  .40

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص نرم افزار-مهندسي كامپيوتر  .41

 تحصيل پرديس دانشگاهيمحل  شرايط خاص فضا-مهندسي هوا  .42

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص )اگرواكولوژي(اكولوژيك -كشاورزي  .43

صنايع خمير و-مهندسي منابع طبيعي  .44
 كاغذ

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص

 دانشگاهيمحل تحصيل پرديس  - گرايش آلودگي محيط زيست شرايط خاص محيط زيست-مهندسي منابع طبيعي  .45

بيوتكنولوژي در-مهندسي كشاورزي  .46
 كشاورزي

 محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص مهندسي آب -مهندسي عمران  .47

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاصمهندسي آب و فاضالب    - مهندسي عمران   .48

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص تبديل انرژي     -مهندسي مكانيك  .49

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص طراحي كاربردي  -مهندسي مكانيك  .50

  محل تحصيل پرديس دانشگاهي شرايط خاص يخاك و پكيمكان-عمران يمهندس  .51

  پرديس دانشگاهيمحل تحصيل  شرايط خاص زلزلهيمهندس-عمران يمهندس  .52

  يآموزش مجاز شرايط خاص يحسابدار  .53

  يآموزش مجاز شرايط خاص نرم افزار-وتريكامپ يمهندس  .54

  يآموزش مجاز شرايط خاص اطالعات و ارتباطات يفناور تيريمد  .55
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 به نام خدا

بدون آزمون پرديس  ارشد كارشناسي دوره آموخته ممتاز براي دانش كاربرگ درخواست پذيرش
 شهيد شهرياري

 

 
 
  
 
 

 
با  ................متولد..........................نام پدر................................................ملي/شناسنامه شماره به......................... مخان/قايآ اينجانب
از ............................. در رشـته لي تحصـي  سـال  نـيم  ....................طـي  واحدگذرانـده   ...................و .......................... كـل  معـدل 
 ورودي هـم  و هم رشته شجوياندان برتر درصد ده جزء و/ آموخته شدم دانش............................ در تاريخ..........................دانشگاه
 دورهتقاضاي پذيرش در  فناوري و تحقيقات علوم، وزارت 2/3/91مورخ  22354 شماره استنادآيين نامه به.  باشم خود مي دانشگاه

 به خواستاين كه اين در .شوم  مي متعهد و  دارم را ................................  گرايش.......................................... رشته ارشد كارشناسي
  .باشدنمي دانشگاه در پذيرش منزله

  :  تاريخ و امضاء                             :                                                                                    آدرس و شماره تلفن تماس
                                                            :             آدرس پست الكترونيكي

 توسط داوطلب تكميل گردد
 

 
.............................. گرايش..........................رشته سيكارشنا دوره دانشجوي .......................................خانم/آقاي شود مي گواهي

 را .........................كل معدل يتحصيل سال نيم .....................طي .....................................يدانشجوي شماره به....................... دانشگاه

 كسب نموده، از اين لحاظ جزو...........................سال نيم پايان در نفر را ..................... از ..................رتبه همچنين آورده دست به

 التحصيل فارغ......................................... در تاريخ  و خود است ورودي رشته و هم برتر هم درصد دانشجويان....................................

  .باشدمي

 امضاء مهر و............................................تاريخ ...................................................دانشكده آموزشي معاون خانوادگي نام و نام

 

در صورت عدم ارائه گواهي به صورت مجزا، 
توسط
 

دانشكده محل تحصيل تكميل گردد
 

مي  زير شرايط حائز و گرفت قرار بررسي شناسي مورد كار دوره دانشجوي ...................................................خانم/آقاي تقاضاي
 :باشد

  □دانشگاه ورودي و رشته هم دانشجويان برتر درصد ده جزو دانشگاه محل تحصيل كل آموزش و دانشكده تائيد به توجه با
  .باشد نمي □/ باشد مي

  .است نشده □/شده□ پذيرفته تقاضاي نامبرده در شوراي استعدادهاي درخشان مطرح و 
 امضاءمهر و .................................  تاريخ .................................................................درخشان مدير دفتر استعدادهاي خانوادگي نام و نام

...........................................................................................................................................................................................................:يحاتتوض
توسط دفت ............................................

ر استعدادهاي درخشان تكميل گردد
 

 
 

 2كاربرگ شماره 

 محل 
  الصاق 
  عكس
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