
 يتعال سمه باا
 2اطالعيه شماره 

  درخشان استعداددانشجوي پذيرش  
 آزمون بدون دانشجو رشيپذ جهت فرهنگ و علم دانشگاه ضوابط و طيشرا

 به استناد آيين نامه ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي  
 هاي تحصيلي باالتر(استعدادهاي درخشان)ه ورود به دوربراي 

در راستاي اجراي سياست هاي حمايـت و هـدايت اسـتعدادهاي درخشـان، بـه اسـتناد آيـين نامـه         دانشگاه علم و فرهنگ 
، در 93-94سال تحصـيلي   هوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اصالحيه هاي مربوط 02/03/1391مورخ /و 222354شماره

 مي پذيرد.دانشجوي بدون آزمون )8تا  4جداول ( انتهاي اين اطالعيهرشته هاي مندرج در 

بخش آيين نامه ها ي پايگاه در اين خصوص الزم است متقاضيان محترم پس از دريافت و مطالعه دقيق آيين نامه مذكور از 
 زير را :مدارك ) آمده است، 3تا  1جداول شماره ( پايين صفحه كه چكيده آن در  اطالع رساني دانشگاه

 كتبي داوطلبدرخواست �
(با تاييد دانشگاه محل تحصيل)،  گواهي رتبه و ريزنمرات�
 حسب مورد  مدارك اختصاصي مندرج در جداول�
شعبه بوستان  ،بانك ملت 22100027 به حساب شماره  (هفتاد هزار تومان) ريال 700000فيش واريزي به مبلغ و �

 به نام دانشگاه علم و فرهنگفلكه پونك 
به نشاني الكترونيكي زير(به تفكيك دانشكده) ارسال نمايند و در صورت نيـاز بـه اطالعـات     20/04/1393حداكثر تا تاريخ 

 تماس بگيريد. )021-44238171-5(بيشتر با دانشكده مربوطه

 ضمناً از تمامي پذيرفته شدگان مصاحبه علمي بعمل خواهد آمد.

 ال مدارككآدرس راينامه  جهت ارس  نام دانشكده  رديف
 info.eng@usc.ac.ir   يمهندسس وو ييفن  دانشكده  1
 info.h.s@usc.ac.ir   ييانسان  علوم  دانشكده  2
 info.t.s@usc.ac.ir ييگردشگر  علوم  دانشكده  3
 info.b.s@usc.ac.ir  دانشكده علوم پايه و فناوريهاي نوين زيستي  4

 info.art@usc.ac.ir  دانشكده هنر و معماري  5

 
 

 اداره كل اموزش
 تكميليمعاونت آموزشي و تحصيالت 
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 با سمه تعالي
 1جدول شماره  

 "/و در خصوص 22354برگرفته از آيين نامه  آزمون بدون دانشجو رشيپذ جهت فرهنگ و علم دانشگاه ضوابط و طيشرا
 استعدادهاي درخشان "هاي تحصيلي باالتر ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره

 )مقطع دكتري(
 

  شروطط  بند آيين نامهه  استفاده كنندگان از تسهيالتتعناوين    رديفف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بين دانشجويان   1-3رتبه 

         وروديرشته و همهم

 نمره پايان نامه با احتساب

 پايان نامهو كسب درجه عالي از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-1 

-پژوهشي مستخرج از پايان-در مجالت علميمقاله پذيرفته يا چاپ شده  2دارابودن  -الف
 نامه يا طرح هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو در دوره كارشناسي ارشد

مقاله پذيرفته يا  1دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد داراي حداقل  -ب
انجام نامه يا طرح هاي پژوهشي پژوهشي مستخرج از پايان-چاپ شده در مجالت علمي

 شده توسط دانشجو در دوره كارشناسي ارشد

دانشجويي يا آزمون سراسري كارشناسي ارشد داراي  -رتبه اول المپيادهاي علمي -پ
نامه يا پژوهشي مستخرج از پايان-مقاله پذيرفته يا چاپ شده در مجالت علمي 1حداقل 

 ارشدطرح هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو در دوره كارشناسي 

مقاله پذيرفته يا چاپ  1رتبه اول در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد داراي حداقل  -ت
نامه يا طرح هاي پژوهشي انجام شده پژوهشي مستخرج از پايان-شده در مجالت علمي

 توسط دانشجو در دوره كارشناسي ارشد
مقاله پذيرفته  1حداقل  دارندگان نشان طالي كشوري المپيادهاي دانش آموزي داراي -ث

نامه يا طرح هاي پژوهشي انجام پژوهشي مستخرج از پايان-يا چاپ شده در مجالت علمي
 شده توسط دانشجو در دوره كارشناسي ارشد

در  50زير  -در گروه رياضي و علوم تجربي 100دانشجويان رتبه كشوري( رتبه زير  -ج
مقاله پذيرفته يا چاپ شده در  1داراي حداقل  در گروه زبان وهنر) 20زير  -گروه انساني

نامه يا طرح هاي پژوهشي انجام شده توسط پژوهشي مستخرج از پايان-مجالت علمي
 دانشجو در دوره كارشناسي ارشد

درصد و  35جشنواره هاي معتبر علمي در دوره ارشد با مشاركت حداقل  1-3رتبه هاي  -چ
نامه پژوهشي مستخرج از پايان-چاپ شده در مجالت علمي مقاله پذيرفته يا 1داراي حداقل 

 يا طرح هاي پژوهشي انجام شده توسط دانشجو در دوره كارشناسي ارشد

آموختگان مشمول دريافت دانش 2
بورس بنياد ملي نخبگان در دوره 

 تحصيلي دكتراي تخصصي

8-2  
 قبولي در مصاحبه تخصصي 

تواند به جاي يك مقاله در هريك از با تاييد معاونت پژوهشي وزارت ميپژوهشي تقاضا محور(نياز يك دستگاه)طرح ملي، اثر بديع يا تاليف يا طرح �
جايگزين شود. 8بندهاي ماده 

شود.مازاد بر ظرفيت پذيرش و طبق شيوه نامه اجرايي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجام مي 8پذيرش افراد مشمول ماده �
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 با سمه تعالي
 2جدول شماره  

 /و 22354برگرفته از آيين نامه  آزمون بدون دانشجو رشيپذ جهت فرهنگ و علم دانشگاه ضوابط و طيشرا

 استعدادهاي درخشان "هاي تحصيلي باالتر ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره "در خصوص  

 )مقطع كارشناسي ارشد(
 

  مداركك  بند آيين نامهه  تسهيالتت  عناوين استفاده كنندگان ازز  رديفف
  اختصاصيي

  شروطط

1 
 

المپيادهاي علمي  1-15رتبه 
 دانشجويي

نامه معرفي  (الف)2-2
  دبيرخانه

_ 

نامه معرفي معاونت  (ب)2-2 نمونه كشوري 2
 دانشجويي وزارت

درصد برتر در بين دانشجويان هم  15جزء 
 در دانشگاه متقاضي  رشته و هم ورودي

نامه معرفي  (پ)2-2 جشنواره معتبر علمي 1-3رتبه  3
 دبيرخانه

 درصد 35حداقل  مشاركتبا 

دانشجويان كارشناسي پيوسته پس  4
 نيمسال 6از گذراندن 

  -گواهي رتبه (ت)2-2
 ريز نمرات

درصد  10جزء  -واحد100گذراندن حداقل 
فارغ التحصيلي -برتر هم رشته و هم ورودي

 نيمسال 8حداكثر در 
5 

 
دانشجويان كارشناسي پيوسته پس 

نيمسال داراي رتبه  6از گذراندن 
در گروه رياضي وعلوم 100زير 

در گروه علوم  50تجربي و زير 
در گروه هنر وزبان 20انساني و زير 

  -گواهي رتبه (ث)2-2
 ريز نمرات

درصد  20جزء  -واحد100گذراندن حداقل 
فارغ التحصيلي -برتر هم رشته و هم ورودي

 نيمسال 8ثر در حداك

دانشجويان كارشناسي ناپيوسته پس  6
 نيمسال3از گذراندن 

  گواهي رتبه (ج)2-2
 وكارشناسي كارداني

 ريز نمرات

درصد برتر  10جزء  -17ميانگين كل حداقل 
 4فارغ التحصيلي حداكثر در -دوره كارداني

 نيمسال
دانشجويان كارشناسي پيوسته كه در  7

 وندآموخته مي شدانش متر 6
نامه معرفي از  )3(تبصره2-2

دانشگاه        
 محل تحصيل

 يتخصص مصاحبه در يقبول

كاربردي داشتن تاييديه از واحد مركزي دانشگاه الزامي است.-براي دانشجويان ترمي دانشگاه جامع علمي�
براي دانشجويان ممتاز پيام نور داشتن تاييديه از دفتر مركزي دانشگاه يا مركز استان الزامي است.�
مند توانند از تسهيالت بهرهآموختگي و صرفا براي يكبار در هر دوره ميآيين نامه تا يكسال بعد از دانش 2مشمول ماده افراد �

شوند. 
.ندارند را مونزشرايط پذيرش بدون آ از يبهرمند امكان آزاد دانشگاه آموختگان دانش�
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 يتعال سمه باا

 )3(جدول شماره 

 /و 22354برگرفته از آيين نامه  آزمون بدون دانشجو رشيپذ جهت فرهنگ و علم دانشگاه ضوابط و طيشرا

 استعدادهاي درخشان "هاي تحصيلي باالتر تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به دورهارائه  "در خصوص 

 )ناپيوستهكارشناسي (مقطع  

عناوين استفاده كنندگان از  رديف
 شروط مدارك بند آيين نامه تسهيالت

نامه معرفي معاونت  (ب)1-2 در دوره كارداني نمونه كشوري 1
 دانشجويي وزارت

ميانگين كل همتراز پانزده درصد برتر در به لحاظ 
 بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي

2 
جشنواره معتبر  اول تا سومرتبه 
در رشته يا گروه آموزشي  علمي

 مرتبط با طرح ابتكاري خود
 )پ(2-1

نامه معرفي 
جشنواره  دبيرخانه

 مربوطه
در طرح  درصد مشاركت 35با مشاركت حداقل 

 ابتكاري

  يرتبه اول دوره كارداندانشجوي  3
 )ت(1-2 پيوستهنا

 -گواهي رتبه
از  ريز نمرات
 دانشگاه

به  17معدل كتبي نهايي دوره متوسطه حداقل  -
شرطي كه در بين دانشجويان هم رشته و هم 

 3ورودي دانشگاه محل تحصيل خود پس از 
 باشد. 18نيمسال تحصيلي داراري ميانگين كل 

 التحصيل شود.نيمسال فارغ  4حداكثر ظرف -

4 
رتبه اول تا سوم مرحله كشوري 

مسابقه هاي دانشجويي 
 آموزشكده هاي فني و حرفه اي

 )ث(2-1
نامه معرفي 

 مسابقه دبيرخانه

 10به لحاظ ميانگين كل دوره كارداني جزء 
درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم 

 ورودي
 يتخصص مصاحبه در يقبول

 

كاربردي داشتن تاييديه از واحد مركزي دانشگاه الزامي است.-علميبراي دانشجويان ترمي دانشگاه جامع �
براي دانشجويان ممتاز پيام نور داشتن تاييديه از دفتر مركزي دانشگاه يا مركز استان الزامي است.�
مند شوند. توانند از تسهيالت بهرهآموختگي و صرفا براي يكبار در هر دوره ميافراد مشمول تا يكسال بعد از دانش�
.ندارند را آزمون بدون رشيپذ طيشرا از يبهرمند امكان آزاد دانشگاه آموختگان دانش�
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 بدون آزمون جهت پذيرش دانشجو  دانشگاه علم و فرهنگ اول رشته هاي مصوببجد 

  "تراالب يليتحص يها دوره به ورود يبرا يعلم دگانيبرگز  به التيتسه ارائه"

 درخشان هاي استعداد

 رشته هاي مصوب دانشكده فني و مهندسي )4جدول شماره

 مهندسيي --دانشكده فني
  عنوان رشته تحصيلي 

 
 رديف مقطع تحصيلي

  1  دكتري  مهندسي عمران گرايش سازه
 2 كارشناسي ارشد مهندسي زلزله   _مهندسي عمران

 3 كارشناسي ارشد سازه   _مهندسي عمران
 4 كارشناسي ارشد ژئو تكنيك   _مهندسي عمران

 5 كارشناسي ارشد مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي  _مهندسي عمران
  6 كارشناسي ارشد الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكيي --قدرت  برق  مهندسي

  7 كارشناسي ارشد نرم افزار   _مهندسي كامپيوتر
  8 كارشناسي ارشد مهندسي مالي 

  9 كارشناسي ارشد مهندسي لجستيك و زنجيره تامين  _مهندسي صنايع 
  10 كارشناسي ارشد صنايع   _مهندسي صنايع
  11  كارشناسي ناپيوسته  كامپيوتر

 

 ) رشته هاي مصوب دانشكده علوم انساني5شماره جدول

 دانشكده علوم انساني
  عنوان رشته تحصيلي

  
 رديف   مقطع تحصيلي

  1  دكتري  باليني  روانشناسي
  2  دكتري  خصوصي  حقوق

 3 كارشناسي ارشد  مديريت  MBAگرايش استراتژي   
  4 كارشناسي ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي 

  5 كارشناسي ارشد مديريت رسانه هاي ورزشي  گرايش  مديريت ورزشي
  6 كارشناسي ارشد روانشناسي خانواده درماني 
  7 كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 

  8 كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 
  9 كارشناسي ارشد  مطالعات فرهنگي  _علوم اجتماعي
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  1100  وستههييناپپ  ييكارشناسس  حسابداريي
  

 رشته هاي مصوب دانشكده علوم گردشگري )6شماره جدول

 گردشگريعلوم  دانشكده 
  عنوان رشته تحصيلي 

 
 رديف   مقطع تحصيلي

  1  دكتري  مديريت گردشگري
 2 كارشناسي ارشد طبيعت گردي( اكوتوريسم) 

  3 كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري 
  4 كارشناسي ارشد گردشگري گرايش گردشگري مذهبييجغرافيا و برنامه ريزي 

  5 كارشناسي ارشد بازاريابي جهانگردي  _مديريت جهانگردي
 

 زيستي نوين فناوريهاي و پايه علوم دانشكدهرشته هاي مصوب  )7شماره جدول
  علوم پايه و فناوريهاي نوين زيستييدانشكده 

 رديف تحصيلييمقطع  عنوان رشته تحصيلي 
  و  بنيادي  هاي  سلول  پژوهشكده  و  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  همكاري  با  تكويني  _جانوري  علوم

  تكويني  شناسي  زيست
  1  دكتري

  2  دكتري  جانوري  فناوري  زيست  پژوهشكده  و  فرهنگ  و  علم  دانشگاه  همكاري  با  تكويني  _جانوري  علوم
 3 كارشناسي ارشد علوم جانوري گرايش سلولي تكويني  _زيست شناسي

  4 كارشناسي ارشد زيست شناسي علوم سلولي و مولكولي 
  5 كارشناسي ارشد ژنتيك  _علوم سلولي و مولكولي   زيست شناسي

  6 كارشناسي ارشد آمار رياضي 
  7 كارشناسي ارشد رياضي مالي  _رياضي

  8 كارشناسي ارشد  تحقيق در عمليات  _رياضي كاربردي
  9 وستههيناپپ ييكارشناس  آمار

 

 دانشكده هنر و معماري )8شماره جدول

 دانشكده هنر و معماري 

 رديف مقطع تحصيلي عنوان رشته تحصيلي
 1 كارشناسي ارشد پژوهش هنر 

  2 كارشناسي ارشد طراحي پارچه و لباس 
  3 كارشناسي ارشد ارتباط تصويري 
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  44 كارشناسي ارشدد نقاشي  
  55 كارشناسي ارشدد  مهندسي معماري  

  6  كارشناسي ناپيوستهه  آموزش هنرهاي تجسميي
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