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درخشان در  پذیرش بدون آزمون استعدادهای"های مربوط به  و بخشنامه  نامه آیين به استناد دانشگاه شهيد بهشتي

درخشان  های مصوب شورای استعداد نامه شيوهو  و فناوری تحقيقات ،علوم وزارت "ارشد کارشناسي دوره تحصيلي

فقط  ،(به شرح مندرج در این فراخوان)های منتخب  دانشگاه دوره کارشناسي پيوسته بين دانشجویاناز ، دانشگاه

 (1)های مندرج در جدول  رشته ارشد روزانه مقطع کارشناسي در دوره 99-99اول سال تحصيلي  نيمسال برای

  .دپذیر ميدانشجو 

به سامانه جامع آموزشی دانشگاه شهید  توانند می 02/02/09تا  02/20/09تاریخ کلیه متقاضیان از 

نام و بارگذاری  مراجعه نموده و نسبت به ثبت( ir.ac.sbu.golestan://https)به نشانیبهشتی 

 .مدارک اقدام نمایند

 

 باشدارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به منزله پذیرش نمی. 

 اولیه به هیچ وجه به معنی پذیرش قطعی نیست پذیرش.  

 پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. 

 

 

 برای ارائه درخواستحداقل شرایط الزم 

 

که پس از شش  های مشمول این فراخوان دانشگاه 1991مهر ورودی  پيوسته دانشجویان دوره کارشناسي -1

 پانزده ءجز به لحاظ میانگین کلخود ی درسی واحدهاکل ه چهارم س حداقلنيمسال با گذراندن 

 .دنباش یورود رشته و هم همدانشجویان صد برتر در
 

توانند  نيمسال مي 9آموختگي در  به شرط دانش 99آموختگان ورودی بهمن  دانش :0تبصره 

 .درخواست خود را ارائه نمایند

ارشد با پانزده درصد برتر  ای در دوره کارشناسيچنانچه ظرفيت پذیرش بدون آزمون رشته :0تبصره 

تقاضای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با صرفاً دانشجویان حائز شرایط تکميل نشود، 

، با اولویت رتبه در آن (درصد برتر 52) سال در پایان شش نيم میانگین کل ده درصد برتر بعدی

  .گيردبررسي قرار مي رشته و در صورت دارا بودن سایر شرایط ، مورد

 ارشد دانشگاه شهید بهشتی برای  فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی

(سهمیه استعداد درخشان) 09 -00سال تحصیلی   

https://golestan.sbu.ac.ir/
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 .گردد آموخته هشت نیمسال دانشطي و  10/20/09 تاریخمتقاضي باید حداکثر تا  -5

 

 ،کارشناسي پيوستهنيمسال تحصيلي در دوره  6متقاضياني که در طول درخواست  :0تبصره 

رشته و  نيمسال دانشجویان هم 9اند و به لحاظ ميانگين کل در مقایسه با ميانگين کل  آموخته شده دانش

مازاد بر ظرفيت پذیرش بدون آزمون، قابل بررسي بصورت ، درصد برتر باشند12 ءغيرهم ورودی خود جز

 .است

 برنامه درسي آنان طبق مصوبه شورای عاليهایي که  تقاضای برگزیدگان علمي در رشته: 0تبصره 

 .، قابل بررسي استباشدشده  مصوبنيمسال تحصيلي  9 ،ریزی در دوره کارشناسي پيوسته برنامه

مانند )درخواست دانشجویاني که طول مدت تحصيل آنها به دالیلي خارج از اختيار خود  :1تبصره 

سال تحصيلي بيش از مدت حداکثر دو نيم( زایمان و موارد مشابه ماموریت والدین و همسر، بيماری،

پس از تأیيد کميسيون موارد خاص دانشگاه، در صورت دارا  نامه به طول انجامد، مجاز مذکور در آیين

 .قابل بررسي است ،شرایط  بودن سایر

درخواست  .ندمتقاضی باش توانند می مشمول این فراخوان  های دانشگاه روزانه فقط دانشجویان -1

 .شود ها بررسی نمی دانشجویان سایر دانشگاه

 

 (گرایش/انتخاب رشته) ها تعیین اولویت

 

 انتخاب نمایند 1جدول  از اولویت خودبه ترتيب    گرایش-رشتهسه  حداکثرد نتوانمي متقاضيان. 

 

 روانشناسي، علوم های مهندسي برق، مهندسي کامپيوتر، علوم کامپيوتر، ریاضي،  دانشجویان رشته

توانند  تربيتي، مشاوره، کودکان استثنائي، مدیریت، مهندسي مکانيک، حقوق، شيمي و فيزیک مي

های پژوهشکده  کاربری و گذرواژه جداگانه متقاضي رشته با پرداخت هزینه جداگانه و دریافت نام

 . نيز باشند (5با توجه به جدول ) مرتبط

 در صورت بروز هرگونه تغيير، . رداوجود د( حذف یا اضافه شدن) ها  رشته  احتمال تغيير در عناوین

لذا در صورت حذف احتمالي . های بعدی دانشگاه اعالم خواهد شد مراتب در اطالعيه

 .شود گرایش حقي برای متقاضي ایجاد نمي/رشته
 

  تذکرات مهم

 

های مرتبط  ورود به همان رشته یا رشتهدانشجویي برای  -های یک تا پانزده المپيادهای علمي برگزیدگان رتبه (1

نامه از دبيرخانه  معرفي ریزی آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با ارائه به تشخيص شورای عالي برنامه

 .شود بررسي مي المپياد

 

از  های خارج از کشور و دانشجویاني که مدرک خود را پذیرش دانشجویان غيرایراني، ایراني انتقالي از دانشگاه (5

 .پذیر نيست اند، در این فراخوان امکان های خارج از ایران اخذ نموده دانشگاه
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بررسی  ، به هیچ وجهثبت نام اینترنتی نکرده باشند اقدام به مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر (1

 .نخواهد شد

 

 

وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت  نقص مدارک یا عدم پذیرش، به هیچ عنوان  (4

 . مسترد نخواهد شد

 

نام  شود که در فرم تقاضا و در زمان ثبت هایی بررسی می درخواست متقاضی صرفاً در اولویت (5

های مرتبط،  گرایش/ حتی در صورت عدم تکمیل ظرفیت سایر رشته. است اینترنتی، انتخاب کرده

 .ها وجود ندارد در سایر گرایش درخواست بررسیبه هیچ عنوان امکان 

 

 

در مقطع  نامه پذیرش بدون آزمون آیین پذیرفته شده براساسافراد  محل تحصیلتغییر رشته یا   (0

 .نیست مجازکارشناسی ارشد 

 

که داوطلب شرایط پذیرش از  اشتغال به تحصيل مشخص شودنام، بررسي مدارک و  مرحله از ثبت رچنانچه در ه (7

طریق این فراخوان را ندارد یا مغایرتي بين مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، 

 .شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد نام و ادامه تحصيل وی جلوگيری مي بالفاصله از ثبت

 

مراحل و شود  توصيه ميبه کليه متقاضيان . کند نميشرکت در این فراخوان، حقي برای متقاضي ایجاد  (9

 .رعایت نماینداً نيازهای آزمون عادی کارشناسي ارشد را دقيق پيش

 

 

 های مشمول فراخوان دانشگاه

  

صنعتي اصفهان، صنعتي شریف،  تهران، شيراز، فردوسي مشهد، شهيد بهشتي، اصفهان، تبریز، تربيت مدرس،

ایران، صنعتي خواجه نصيرالدین طوسي، عالمه طباطبائي، اروميه، الزهرا، بوعلي  صنعتي اميرکبير، علم و صنعت

سينا، بيرجند، خوارزمي، رازی، زنجان، سيستان و بلوچستان، شهيد چمران اهواز، شهيد باهنر کرمان، کاشان، 

ان، مازندران، سمن گيالن، یزد، علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان، صنعتي بابل، صنعتي سهند تبریز، هنر،

 .هنر اسالمي تبریز، هنر اصفهان و شاهد صنعتي شاهرود، صنعتي شيراز، علوم پایه زنجان،
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 نحوه ثبت نام 
 

متقاضي پذیرش دانش " به قسمتو مراجعه کرده  ir.ac.sbu.golestan://httpsآدرس  به .1

 .رجوع کنيد "آموختگان ممتاز

(  یادداشت برداری)به خاطرسپاری  ازپس  شناسه کاربری و گذر واژه خود را در سامانه تعریف نموده و .5

 . سامانه خارج شوید از

تعریف )مراجعه و با شناسه کاربری و گذرواژه خود  ir.ac.sbu.golestan/:/httpsمجدداً به آدرس  .9

 . به سامانه وارد شوید( قبلشده در مرحله 

وارد شوید و  "پذیرش داوطلب در آزمون" <---- "دانشگاه شهيد بهشتي" <--- "آزمون"در بخش  .1

 . به تکميل اطالعات الزم بپردازید

اید، پس از تکميل به فرمت دریافت نموده wordفرمت  بارا که از این پورتال  هایي فرمالزم است  .5

pdf اسکن نمایيد و آنها را در فرمت  با وضوحمدارک الزم را  سایرسپس . تبدیل نمایيدpdf  و با

باید به صورت ها  کلیه فرم .برای هر فایل، در سامانه بارگذاری نمایيد تیبا لويک 522کمتر از حجم 

هایی که به صورت دستی تکمیل شده باشد، ترتیب اثر داده  به فرم. شده باشد تایپ

 .شود نمی

 

 

 مدارک الزم برای ثبت نام اینترنتی

 

 KB 122با حداکثر حجم  JPEGیک قطعه عکس اسکن شده به فرمت  -1

 تصویرکارت ملیبا  شماره سریال به انضمام  تمام صفحات شناسنامهتصویر  -5

 (بصورت غيررسمي)ریز نمرات دوره کارشناسي تا پایان نيمسال ششم  -9

   فرم تقاضاتکميل  -1

مشخصات تفصيلي از فعاليت های "فرم در قالب  (CV)های آموزشي و پژوهشي  مشخصات تفصيلي فعاليت -2

 "آموزشي و پژوهشي

در سربرگ دانشگاه محل تحصيل کارشناسي،  گواهي مورد نظرمتن . هاگواهي رتبه برای دانشجویان سایر دانشگاه -6

غير از )ها  ارائه این گواهي صرفاً برای متقاضيان سایر دانشگاه .کپي شده و پس از شماره و تاریخ و امضاء بارگذاری شود

 .الزامي است( دانشگاه شهيد بهشتي

 .  پرداخت وجه تنها از طریق سامانه گلستان امکان پذیر است. باشد ميریال  222/722 در فراخوان مبلغ ثبت نام -7

 

 

 

 

 

 

 

https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
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 حوه بررسی درخواست و اعالم نتایجن

 

  پس از اتمام فراخوان از طریق سامانه جامع  یک ماهحدود ( احراز حداقل شرایط اوليه)نتایج بررسي اوليه

توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز  ميداوطلبان . انشگاه شهيد بهشتي اعالم خواهد شددآموزشي 

 .ورود از نتيجه بررسي اوليه درخواست خود مطلع شوند

 از طریق وبگاه دانشگاه  97 اسفنداواخر در تقریباً ( پذیریش اوليه دانشگاه)شدگان اوليه  اسامي پذیرفته

های درخشان به آدرس  دفتر استعداد/ امور آموزشي/ شهيد بهشتي

(aspx.default/Pages/Talent/EDUVP/Adj/ir.ac.sbu.www://http) دانشگاه . خواهد شد اعالم

الزم است متقاضيان از زمان ارائه درخواست تا اعالم . رساني از طرق دیگر ندارد مسئوليتي در قبال اطالع

اداره جذب ، اخبار مربوط را از طریق وبگاه (اسامي مورد تایيد سازمان سنجش آموزش کشور)ایي نتایج نه

 .پيگيری نمایند و هدایت استعدادهای درخشان این دانشگاه

 پژوهشکده مربوطه به /در صورت نياز به برگزاری مصاحبه به تشخيص گروه آموزشي، از سوی دانشکده

  .رساني خواهد شد داوطلبان اطالع

o موظف است در جلسه مصاحبه  متقاضیها،  در صورت لزوم به مصاحبه در برخی از رشته

تلقی  درخواست پذیرشعدم شرکت در مصاحبه، به منزله انصراف از . حضور بهم رساند

 .خواهد شد

 کنندپيگيری  به طور مستمرهای درخشان را کليه متقاضيان باید سایت اداره جذب و هدایت استعداد .

متقاضيان باید نسبت به تکميل و ارائه ( تاریخ تقریبي) 97 اسفنداوليه در اواخر  پذیرش اعالم نتایجپس از 

های مذکور در موعد  عدم ارائه فرم. اقدام نمایند ،شود رساني مي های الزم که در همان زمان اطالع فرم

  .باشد انصراف از پذیرش مي منزله شده به زماني تعيين

 برای ارائه مدارک و سوابق تحصيلي  خواهد شد،شدگان نهایي، در تاریخي که اعالم  هضرورت دارد پذیرفت

 .خود به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایند
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

امور / پس از بررسي در موعد مقرر از طریق وبگاه دانشگاه شهيد بهشتي اوليهشدگان  پذیرفتهاسامي 

های درخشان به آدرس  اداره جذب و هدایت  استعداد/ آموزش

(aspx.default/Pages/Talent/EDUVP/Adj/ir.ac.sbu.www://http )اهد شداعالم خو. 

اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان و همچنين به  حضوریاکيدا از هرگونه تماس و مراجعه 

 .پژوهشکده مربوطه خودداری نمایيد/دانشکده

به سواالت خاص متقاضيان از طریق شماره تلفن  های زوج روز 12الي  19ساعت در صورت ضرورت از 

 .شود پاسخ داده مي elite@mail.sbu.ac.ir و ایميل 59925129
 

http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspx
http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspx
mailto:elite@mail.sbu.ac.ir
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 99-99ارشد سال تحصيلي  های مقطع کارشناسي گرایش- رشته :1جدول 
 رشته تحصیلی دانشکده ردیف

 زبان و ادبيات فارسي ادبيات و علوم انساني 1

 ادبيات کودک و نوجوان -ادبيات فارسي زبان و  ادبيات و علوم انساني 5

 تاریخ اسالم ادبيات و علوم انساني 9

 تاریخ ایران باستان ادبيات و علوم انساني 1

 تاریخ ایران دوره اسالمي ادبيات و علوم انساني 2

 تاریخ عمومي جهان ادبيات و علوم انساني 6

 پژوهش علوم اجتماعي ادبيات و علوم انساني 7

 زبان و ادبيات فرانسه و علوم انساني ادبيات 9

 مترجمي زبان فرانسه ادبيات و علوم انساني 9

 آموزش زبان آلماني ادبيات و علوم انساني 12

 آموزش زبان انگليسي ادبيات و علوم انساني 11

 زبان و ادبيات انگليسي ادبيات و علوم انساني 15

 فلسفه ادبيات و علوم انساني 19

 زبان و ادبيات عربي علوم انساني ادبيات و 11

 آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان ادبيات و علوم انساني 12

 زبان شناسي همگاني ادبيات و علوم انساني 16

 زبان های باستاني ایران ادبيات و علوم انساني 17

 پيش از تاریخ -باستان شناسي  ادبيات و علوم انساني 19

 دوران تاریخي -باستان شناسي  انسانيادبيات و علوم  19

 فيتوشيمي گياهان و مواد اوليه دارویي 52

 شيمي دارویي گياهان و مواد اوليه دارویي 51

 گياهان دارویي-علوم ومهندسي باغباني گياهان و مواد اوليه دارویي 55

 حقوق عمومي حقوق 59

 حقوق جزا و جرم شناسي حقوق 51

 المللحقوق بين  حقوق 52

 حقوق تجارت بين الملل حقوق 56

 حقوق بشر حقوق 57

 حقوق خصوصي حقوق 59

 حقوق مالکيت فکری حقوق 59

 حقوق اقتصادی حقوق 92

 حقوق محيط زیست حقوق 91

 فوتونيک ليزر و پالسما 95

 فناوری پالسما ليزر و پالسما 99

 اپتيک و ليزر -فيزیک  فيزیک 91

 پالسما -فيزیک  فيزیک 92

 حالت جامد -فيزیک  فيزیک 96

 ذرات بنيادی و نظریه ميدانها -فيزیک  فيزیک 97

 گرانش و کيهان شناسي -فيزیک  فيزیک 99

 نجوم و اخترفيزیک -فيزیک  فيزیک 99

 فيزیک آماری و سامانه های پيچيده -فيزیک  فيزیک 12

 علوم سياسي علوم اقتصادی و سياسي 11

 اندیشه سياسي در اسالم و سياسي علوم اقتصادی 15

 مطالعات منطقه ای علوم اقتصادی و سياسي 19
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 5جدول 
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