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سال تحصيلي .Ph.D دكتريبراي ورود به مقطع  ارشد ان ممتاز كارشناسييدانشجو يرشپذ فراخوان

 (بدون شركت در آزمون ورودي) 93-92
 

ظور تحقق اهداف به منفناوري  وزارت علوم، تحقيقات و 2/3/91مورخ  و/22354آيين نامه اساس دانشگاه الزهرا بر      
جهت ورود به دوره شرايط، واجد خواهران از طريق بررسي و ارزيابي سوابق علمي و پژوهشي برنامه توسعه خود 

 شيمي معدني، فيزيك گرايش ماده چگال، ،روانشناسي تربيتيهاي در رشته )  (.Ph.D تخصصي  دكتريتحصيلي 
 زبان و ادبيات عرب گرايش و زبان انگليسيآموزش  ، زبان شناسي،بيوتكنولوژيزيست  ،زيست ميكروبيولوژي

  .ديرش مي نمايپذ ادبيات و نقد
 
 :پذيرش شرايط  -الف 
 مدرك كارشناسي ارشد از يكي از دانشگاه هاي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري. دارا بودن-1
 :/و22354آيين نامه  8ماده ي  مندرج دردارابودن شرايط   -2

چاپ يا پذيرش چاپ  المللي بين و ملي معتبر شده نمايه پژوهشي– علمي مجالت دركه  مقاله دو ارائه -
 حداقل(با درجه عالي)  نامه نمره پايان ا احتسابب ارشد كارشناسي دوره دروس كل ميانگينو  باشد داشته

(با ارائه گواهي مربوطه ددانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشن جزء رتبه هاي اول تا سوم بوده و 17
طبق دستور العمل اصالحيه: ( .ممهور به مهر معاونت آموزشي يا مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه)

 مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشدكه الزاماً ارائه يك مقاله  ،وزارت هاي جديد
به جاي دو ، صيل باشدبوده و نام استاد و همراه يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تح

 .)مقاله كفايت مي نمايد
پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي مي توانند درخواست  علمي يك مقالهداشتن با شرط  نيزافراد ذيل  -

 خود را ارائه دهند:
  دارش كارشناسي دوره در كشوري نمونه دانشجويان

 رتبه هاي اول المپيادهاي علمي دانشجويي 
 كارشناسي ارشد  آزمون سراسريرتبه اول 

 دانش آموخته رتبه اول در دو دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد 
  )موضوع مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي(موزيشان طالي كشوري المپيادهاي دانش آدارندگان ن

         

           



تحصيلي و ورود به دوره فاصله زماني بين فارغ ال حداكثر و باشدنيمسال  پنجداكثر كارشناسي ارشد حي  دورهطول  -3
 .است سال 3
 
  رشته تحصيلي كارشناسي ارشد  بارشته تحصيلي مورد تقاضا تناسب   -4

 : جدول زيرحد نصاب قابل قبول در آزمونهاي مختلف زبان به شرح  باارائه مدرك زبان معتبر  -5
 

 آزمون زبان حد نصاب
420 TOLIMO 
45 MCHE 

5/4 IELTS 
450 TOEFLE 

 

متقاضياني كه هنوز مدرك زبان را اخذ نكرده اند، در صورت پذيرش ملزم به ارائه مدرك زبان حداكثر تا  :تبصره 
 مي باشند. 31/6/92تاريخ 

 
 :شرايط ساير - ب 
 .نمايد نام ثبت رشته عنوان يك در تنها تواند مي فرد هر - 1 

هرگونه اشتغالي غيراز تحصيل براي دانشجو ممنوع مام وقت مي باشد بنابراين تتحصيل در مقطع دكتري تخصصي  -2
 .است

به دانشكده و گروه مربوطه ارسال مي شود.  مصاحبه براي نمايند، احراز را الزم شرايط مدارك متقاضياني كه -3
 .رسيد خواهد داوطلبين اطالع به بعداً مصاحبه برگزاري محل و زمان شرايط،

 باشند. داشته را  همراه خود علمي هاي فعاليت مستندات تمامي اصلي خهنس مصاحبه روز در بايستي داوطلبين  -4
 باشد قابل بررسي نخواهد بود.را نداشته حداقل شرايط آيين نامه  درخواست هايي كه  -5
 

 ج)مدارك مورد نياز 
 پذيرش درخواست فرم تكميل شده - 
 آن. در پشتدرج  مشخصات داوطلب  جديد با  4×3قطعه عكس تمام رخ  يك -

 كارت ملي.و شناسنامه  صفحه اولتصوير  -

 ها همراه با تصاوير آن ت تاييد شده دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشدريز نمرااصل  -

  .ت دوره كارشناسي ارشد و تصوير آناصل گواهي پايان تحصيال -
 .)را ارائه نمايد 6/92/ 31تا تاريخ ويان شاغل به تحصيل در دوره كارشناسي ارشد بايد گواهي فراغت از تحصيل جدانش(

         

           



به ، (س)الزهرا دانشگاه بانك ملي شعبه 2177129001009 ريال به حساب شماره 500.000اصل فيش واريزي به مبلغ  -
 معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه الزهرا(س)نام 

توجه  انيمتقاض ارسال نمايند.انشگاه د: متقاضيان مدارك را پس از تكميل فرم درخواست  پذيرش به آدرس  تبصره
تاريخ مصاحبه  .دريافت شودپست  از طريق 11/3/92تاريخ داشته باشند كه صرفا به مداركي رسيدگي خواهد شد كه تا 

 از طريق دانشكده هاي مربوطه به اطالع حائزين شرايط خواهد رسيد.
الت يمعاونت آموزشي و تحص  -(س)دانشگاه الزهرا -ميدان شيخ بهايي – خيابان شيخ بهايي – : تهرانآدرس دانشگاه

 1993891176كد پستي  -دفتر استعدادهاي درخشان   -لي يتكم
 ضمنا فرم درخواست در آدرس زير قابل بازيابي مي باشد.        

 http://edu.alzahra.ac.ir:  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

         

           


