
 بسمه تعالي                                  
 .Ph.D دكتريبراي ورود به مقطع  ارشد ان ممتاز كارشناسييدانشجو يرشپذ فراخوان

 (بدون شركت در آزمون ورودي) 93-94 سال تحصيلي
ظور تحقق اهداف به منفناوري  وزارت علوم، تحقيقات و 2/3/91مورخ  و/22354آيين نامه اساس دانشگاه الزهرا بر      

كه در مقطع شرايط، واجد خواهران از طريق بررسي و ارزيابي سوابق علمي و پژوهشي برنامه توسعه خود 
تهران، صنعتي شريف، تربيت مدرس، اميركبير، شيراز، صنعتي اصفهان، شهيد كارشناسي ارشد از دانشگاههاي 

ان، مازندران، بوعلي سينا، هبهشتي، فردوسي مشهد، علم و صنعت، خواجه نصير، تبريز، الزهرا(س)، اصف
 تخصصي  دكتريتحصيلي جهت ورود به دوره  ربيت معلم تهران،گيالن، رازي، شهيد باهنر، اروميه، ت

Ph.D.) ( شناسي ، علم اطالعات و دانشفلسفه تعليم و تربيت ،برنامه ريزي درسيهاي  در رشته 
، )گرايش نجوم( ، فيزيك، پژوهش هنر، علوم قرآن و حديث)گرايش بازيابي اطالعات و دانش(

گرايش مطالعات اجتماعي و فرهنگي زبان و ديگر نظام  ( زبان و ادبيات عربي، زبان شناسي تجزيه، شيمي
  .ديرش مي نمايپذ )هاي نشانه اي

 
 :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

 و ملي معتبر شده نمايه شيپژوه– علمي مجالت دركه متقاضي تحصيلي مرتبط با رشته  مقاله دو حداقل -
(دست كم يكي از اين دو مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجو  باشد چاپ يا پذيرش چاپ داشته المللي بين

 حداقل(با درجه عالي)  نامه نمره پايان احتساب دونب ،ارشد كارشناسي دوره دروس كل ميانگينو  باشد)

(با ارائه گواهي مربوطه دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند جزء رتبه هاي اول تا سوم بوده و 17
  .هر معاونت آموزشي يا مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه)ممهور به م

 2فاصله زماني بين فارغ التحصيلي و ورود به دوره  حداكثر و باشدنيمسال  پنجداكثر كارشناسي ارشد حي  دورهطول  -3
 .استسال 

  رشته تحصيلي كارشناسي ارشد  بارشته تحصيلي مورد تقاضا تناسب   -4

 : جدول زيرحد نصاب قابل قبول در آزمونهاي مختلف زبان به شرح  بار ارائه مدرك زبان معتب -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. 31/6/93تاريخ 
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 :شرايط ساير - ب 
 .نمايد نام ثبت رشته عنوان يك در تنها تواند مي فرد هر - 1 

مام وقت مي باشد بنابراين هرگونه اشتغالي غيراز تحصيل براي دانشجو ممنوع تتحصيل در مقطع دكتري تخصصي  -2
 .)با تحصيل از سوي دانشجويان شاغل الزامي مي باشدمقام مسئول ارائه حكم موافقت ( .است

روه مربوطه ارسال مي شود. به دانشكده و گ مصاحبه براي نمايند، احراز را الزم شرايط مدارك متقاضياني كه -3
 مصاحبه از طريق دانشكده هاي مربوطه به اطالع حائزين شرايط خواهد رسيد. برگزاري محل و زمان شرايط،همچنين 

شامل پايان نامه كارشناسي  علمي هاي فعاليت مستندات تمامي اصلي نسخه مصاحبه روز در بايستي داوطلبين  -4
 باشند. داشته را  همراه ارشد خود

 باشد قابل بررسي نخواهد بود.را نداشته حداقل شرايط آيين نامه  درخواست هايي كه  -5
مرتب شده و ارسال  )Clear Book(در كلير بوك  ذيلبه ترتيب  ه مداركيمقتضي است كل -ج)مدارك مورد نياز

 .گردد
 پذيرش درخواست فرم تكميل شده - 
 در پشت آنات داوطلب درج  مشخص جديد با  4×3قطعه عكس تمام رخ  يك -

 كارت مليو شناسنامه  صفحه اولتصوير  -

  ت تاييد شده دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشدريز نمرا -

 كارشناسي ارشد  كارشناسي و ت دورهپايان تحصيالتاييد شده گواهي  -
 .)را ارائه نمايد 6/93/ 31اريخ ويان شاغل به تحصيل در دوره كارشناسي ارشد بايد گواهي فراغت از تحصيل تا تجدانش(
 گواهي رتبه معدل تاييد شده دوره كارشناسي ارشد به همراه تعداد نفرات هم رشته هم ورودي و معدل و رتبه دانشجو -
 متن كامل مقاله/مقاالت چاپ شده به همراه كپي جلد و شناسنامه مجله. -
معاونت آموزشي و تحصيالت به نام  2177129001009 ريال به حساب شماره 500.000اصل فيش واريزي به مبلغ  -

 تكميلي دانشگاه الزهرا(س)
توجه  انيمتقاض ارسال نمايند.دانشگاه پذيرش به آدرس : متقاضيان مدارك را پس از تكميل فرم درخواست  تبصره

. مدارك به شود تحويل دادهپست  به 28/3/93تاريخ داشته باشند كه صرفا به مداركي رسيدگي خواهد شد كه تا 
  .قابل دريافت و بررسي مي باشد مذكورتا تاريخ نيز صورت حضوري 

الت يمعاونت آموزشي و تحص  -(س)دانشگاه الزهرا -ميدان شيخ بهايي – خيابان شيخ بهايي – : تهرانآدرس دانشگاه
 1993891176كد پستي  - 110اتاق  دفتر استعدادهاي درخشان  -لي يتكم

 درس زير قابل بازيابي مي باشد.ضمنا فرم درخواست در آ        
 http://edu.alzahra.ac.ir:  معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي

 مدارك ارسالي مسترد نمي شود.-
 به مدارك ارسالي در تاريخ خارج از فراخوان به هيچ وجه ترتيب اثرداده نمي شود.-

 د.مدارك ناقص بررسي نمي گرد-

تربيت مدرس،  تهران، صنعتي شريف، برتر هاي از ميان دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد براي پذيرفته شدگان قطعي كه
در رشته  19در رشته هاي فني و علوم پايه،  5/17و با معدل  شهيد بهشتي، و صنعتي اصفهان، (س)الزهرا شيراز،  اميركبير،

  .نفيسي اختصاص خواهد يافت هدايايفارغ التحصيل شده اند،  در رشته هاي هنر 5/19ني و هاي علوم انسا
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