
 )استعدادهای درخشان( مقطع کارشناسی ارشدشرايط پذيرش بدون آزمون 

 دانشگاه اصفهان 98-99 تحصیلی سال
 

 ناسیکارش جویان مقطعدانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بين دانش

قطع منسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط در دولتی آموزش عالی و موسسات ها دانشگاهسایر  پيوسته

 کند:زیر اقدام میدر رشته های اعالم شده در انتهای همين فراخوان و با رعایت شرایط کارشناسی ارشد 
 

 :ثبت نامشرایط  -1

نيمسال شش که پس از گذراندن  (94 بهمنو و مهر  93های بهمن ورودی) پيوستهجویان مقطع کارشناسی دانش الف(

 درصد برتر دانشجویان پانزدهجزء  ،به لحاظ ميانگين کلخود  درسی هایواحد سه چهارمتحصيلی با گذراندن حداقل 

 هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت هشت نيمسال تحصيل دانش آموخته شوند.

برگزیده یا رشته رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپيادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته  ب(

 های مرتبط با ارائه معرفی نامه از دبيرخانه اجرایی المپياد دانشجویی کشور

ویژه دانشجویان و  ،پذیرش بدون آزمون هر کد رشته محل رشته های کارشناسی ارشد اول ظرفيت -1-1تبصره 

وطه به واجدین توسط گروه های آموزشی مربواجد شرایط دانشگاه اصفهان خواهد بود که  رتبه اول دانش آموختگان

لذا دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه اصفهان الزم نيست در این فراخوان شرکت  ،خواهد شدشرایط اطالع رسانی 

  نمایند.

دانشجویان رتبه دوم به بعد از دانشگاه اصفهان همراه با متقاضيان خارج از دانشگاه در مصاحبه شرکت خواهند نمود؛ 

 به عهده گروه آموزشی خواهد بود.نيز اطالع رسانی به این دسته از متقاضيان 

مجازی، نيمه حضوری، های های دولتی، دورهآموختگان واحدهای پردیس دانشگاهدانشجویان و دانش -2-1تبصره 

و ه های علميجامع علمی کاربردی، حوزه غيرحضوری، دانشگاه آزاد، دانشگاه پيام نور، موسسات غيرانتفاعی، دانشگاه

 .باشندهای اجرایی مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه اصفهان نمیهای وابسته به دستگاهدانشگاه

 .پذیرش برای سال تحصيلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای یکبار امکان پذیر است -3-1تبصره 

مقطع کارشناسی پيوسته )با رعایت شرط بند الف فراخوان(  این آیين نامه شامل دانشجویان سال آخر -4-1تبصره 

 تند.جاز به شرکت در فراخوان نيسکارشناسی ناپيوسته مالن مقطع کارشناسی سالهای قبل و می شود و فارغ التحصي

چنانچه طول دوره تحصيل به دالیلی خارج از اختيار دانشجو )بيماری، مأموریت والدین یا همسر و یا  -5-1تبصره 

س پ بدليل زایمان( حداکثر دو نيمسال تحصيلی بيش از مدت زمان مذکور در این آیين نامه شود، درخواست دانشجو

از تأیيد کميسيون موارد خاص دانشگاه محل تحصيل، برای استفاده از تسهيالت آیين نامه در دانشگاه اصفهان قابل 

بررسی خواهد بود.
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 زمان ثبت نام: -2

 لغایت 11/10/1397 از ،دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد بدون آزمون فراخوان در ثبت نام داوطلبان شرکتزمان  -

  :می شود زیر انجامآدرس مراجعه به طریق  از و 03/11/1397

 

http://golestan.ui.ac.ir/home 

 

 نکات مهم جهت ثبت نام در سامانه پذیرش بدون آزمون:

 .دينمایدرس فوق مطالعه و براساس آن اقدام آمای موجود در نسهولت در انجام ثبت نام بهتر است راهبرای   -

توصيه می شود برای اطالع از نحوه ساماندهی رشته های تحصيلی برحسب دانشکده و گروه آموزشی، فهرست  -

رشته های مورد پذیرش این دانشگاه که در انتهای فراخوان ارائه شده مطالعه نمایيد )برای انتخاب دانشکده 

  .و گروه آموزشی(

ود خ در ثبت شماره تلفن همراهبنابراین  تلفن همراه انجام می پذیرداطالع رسانی به داوطلبان صرفاً از طریق  -

 دقت نمایيد.

پرداخت به صورت اینترنتی و با اتصال به  است.هزار تومان  50معادل  ،ریالهزار 000/500هزینه ثبت نام   -

زم است به وسيله کارت های عضو شبکه بانکی شتاب انجام خواهد شد؛ لذا متقاضيان ال مرکزیدرگاه بانک 

 )الزم به ذکر است امکان استرداد وجوه واریزیاقدام فرمایند  ،که پرداخت الکترونيکی آنها فعال می باشد

 .امکان ندارد، لذا در تکميل فرایند ثبت نام دقت فرمایيد(

داوطلبانی که به مصاحبه دعوت  ؛بود امتياز مصاحبه خواهدبررسی و سوابق و پذیرش متقاضيان برمبنای  -

خواهند شد موظفند رأس ساعت مقرر در گروه آموزشی حضور داشته باشند. به همراه داشتن مدارک آموزشی 

 و پژوهشی در روز مصاحبه الزامی است.

)شماره تماس گروه های آموزشی در انتهای زمان مصاحبه از طریق گروه های آموزشی اعالم خواهد شد  -

  .است( ن ذکر شدهفراخوا
 

کیلو بایت  200و حجم حداکثر   pdfیا jpgالکترونیکی الزم است مدارک زیر با فرمت ثبت نام  براي -3

 :شوداري ذو بارگ اسکن

 3*4پرسنلی  عکس -1

 صفحه اول شناسنامه  -2

 روی کارت ملی  -3

 / کارت معافيت دائم کارت پایان خدمت تحصيلی / معافيت گواهی -4

 یهای دولتدستگاه رسمی و پيمانی موافقت نامه بی قيد و شرط محل خدمت ویژه شاغلينـ 5

http://ui.ac.ir/Index.aspx?tempname=tempestedad&lang=1&sub=16
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مورد تایيد دانشگاه مبدأ با مهر و امضای مدیر آموزش یا معاون آموزشی دانشگاه مطابق با  اول تا سوم ـ گواهی رتبه6

درصد برتر، 15داشتن شرایط و  6 ترم تا پایانگذرانده شده  سه چهارم واحد تعداد در نامه مذکور) بند الف فراخوان

 .گردد( نيز قيد

مدرک فراغت از تحصيل مقطع کارشناسی تصویر برای دانشجویان نيمسال آخر و یا گواهی اشتغال به تحصيل  -7

 ویژه دانش آموختگان

 pdfبه صورت فایل مقطع کارشناسی  کارنامه تحصيلیـ 8

 pdf)مجموعه فعاليتهای آموزشی و پژوهشی دانشجو( به صورت فایل  .C.V / رزومه ـ9
 

 سایر مدارک: -4

و با  pdf یا jpgمتقاضيانی که دارای یکی از گواهی های زیر می باشند می توانند گواهی مربوطه را به صورت فایل 

 آماده نموده و در جای مناسب بارگذاری نمایند:کيلوبایت،  200حجم حداکثر 

 ثبت اختراع مورد تایيد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایرانـ گواهی 

 ـ گواهی کسب عنوان دانشجوی نمونه با تایيد معاونت دانشجویی وزارت علوم

 در جشنواره های معتبر علمی مورد تایيد وزارت علوم 3تا  1ـ گواهی کسب رتبه 

 ییمرحله نهایی المپيادهای علمی دانشجو 15تا  1ـ گواهی کسب رتبه 
 

لذا از ارسال مدارک خود  ،فرایند گردش کار به صورت سيستمی انجام می گيرددر پایان یادآور می شود  تذکر مهم:

به صورت پستی اکيداً خودداری فرمایيد. مدارکی که به صورت پستی به دفتر استعداد درخشان دانشگاه یا گروه های 

 .گرفت دآموزشی ارسال شوند مورد بررسی قرار نخواه
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 دانشگاه اصفهان 98-99 تحصیلی سالبدون آزمون کارشناسی ارشد  رشته هاي داراي پذیرش

 عنوان رشته تحصیلی نام مجموعه درخواستی

 زبان و ادبيات فارسی زبان و ادبيات فارسی

 تاریخ

 تاریخ ایران اسالمی -تاریخ

 تاریخ اسالم -تاریخ

 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 فلسفه
 فلسفه

 منطق

 علوم اجتماعی

 جامعه شناسی

 زن و خانواده -مطالعات زنان

 )پذیرش در دانشکده اهل البيت )ع((حقوق زن در اسالم  -مطالعات زنان

 علوم قرآن و حدیث

 علوم قرآن و حدیث

 تفسير و علوم قرآن

 علوم و فنون قرائات

 تفسير اثری -علوم حدیث

 اسالمیاقتصاد  -علوم حدیث

 اخالق و تربيت فردی و اجتماعی -نهج البالغه

 فلسفه و کالم اسالمی

 فلسفه و کالم اسالمی

 منطق فهم دین

 امام شناسی و معارف ائمه

 کالم -شيعه شناسی معارف

 علوم ورزشی

 فيزیولوژی فعاليت ورزشی محض -فيزیولوژی ورزشی

 اصالحیحرکات  -آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی

 مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی -مدیریت ورزشی

 یادگيری و کنترل حرکتی -رفتار حرکتی

 زبان انگليسی

 آموزش زبان انگليسی

 مترجمی زبان انگليسی

 زبان و ادبيات انگليسی

 زبان عربی
 ادبيات عربی

 آموزش زبان عربی

 زبان و ادبيات فرانسه زبان فرانسه
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 زبان فرانسهآموزش 

 مترجمی زبان فرانسه

 زبانشناسی

 زبان شناسی همگانی

 آموزش زبان فارسی به غيرفارسی زبانان

 زبان شناسی رایانشی

 شيمی

 شيمی آلی -شيمی

 شيمی پليمر -شيمی

 شيمی تجزیه -شيمی

 شيمی فيزیک -شيمی

 نانوشيمی -شيمی

 شيمی معدنی -شيمی

 آمار
 ریاضیآمار  -آمار

 آمار اجتماعی و اقتصادی -آمار

 ریاضی محض

 آناليز -ریاضی محض

 جبر -ریاضی محض

 هندسه )توپولوژی( -ریاضی محض

 ریاضی کاربردی

 بهينه سازی -ریاضی کاربردی

 آناليز عددی -ریاضی کاربردی

 ریاضی مالی -ریاضی کاربردی

 رمز و کد -ریاضی کاربردی

 علوم زمين

 زمين ـ چينه نگاری و دیرینه شناسیعلوم 

 علوم زمين ـ پترولوژی

 علوم زمين ـ زمين شناسی مهندسی

 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی -علوم زمين

 زمين شناسی اقتصادی -علوم زمين

 زمين ساخت )تکتونيک( -علوم زمين

 زیست شناسی

 سيستماتيک و بوم شناسی -زیست شناسی گياهی

 فيزیولوژی -شناسی گياهیزیست 

 فيزیولوژی -زیست شناسی جانوری

 زیست شناسی سلولی و تکوینی -زیست شناسی جانوری

 ميکروبهای بيماری زا -ميکروبيولوژی

 صنعتی -ميکروبيولوژی
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 ژنتيک

 زیست شناسی سلولی و مولکولی

 بيوشيمی

 فناوریهای نوین()پذیرش در دانشکده علوم و ميکروبی  -زیست فناوری

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(ریززیست فناوری 

 فيزیک

 اپتيک و ليزر -فيزیک

 فيزیک ماده چگال -فيزیک

 اقيانوس شناسی فيزیکی

 فوتونيک

 نانو فيزیک

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(راکتور  -مهندسی هسته ای

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(کاربرد پرتوها  -مهندسی هسته ای

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(گداخت هسته ای  -مهندسی هسته ای

 اقتصاد

 اقتصاد انرژی -علوم اقتصادی

 اقتصاد شهری -علوم اقتصادی

 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی

 مدیریت

 بازرگانی ـ بازاریابیمدیریت 

 مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول

 تحقيق در عمليات -مدیریت صنعتی

 توليد و عمليات -مدیریت صنعتی

 مهندسی مالی و مدیریت ریسک -مالی

 علوم سياسی
 علوم سياسی

 روابط بين الملل

 حسابداری حسابداری

 حقوق
 حقوق خصوصی

 حقوق جزا و جرم شناسی

 روانشناسی

 روانشناسی بالينی

 روانشناسی صنعتی و سازمانی

 روانشناسی عمومی

 روان شناسی شناختی -علوم شناختی

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی روانشناسی استثنایی

 مدیریت آموزشی علوم تربيتی
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 تعليم و تربيت اسالمی -تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 )منحصرا دانشجویان تکنولوژی آموزشی(تکنولوژی آموزشی 

 برنامه ریزی درسی

 مشاوره

 مشاوره شغلی -مشاوره

 مشاوره خانواده -مشاوره

 مشاوره توانبخشی -مشاوره

 علم اطالعات و دانش شناسی
 مدیریت اطالعات -علم اطالعات و دانش شناسی

 کتابخانه های دانشگاهیمدیریت  -علم اطالعات و دانش شناسی

 جغرافيا

 کاربری اراضی و مميزی امالک -جغرافيا و برنامه ریزی شهری

 مدیریت توسعه پایدار روستایی -جغرافيا و برنامه ریزی روستایی

 جغرافيا و برنامه ریزی گردشگری

 ژئومورفولوژی و آمایش محيطی -ژئومورفولوژی

 سينوپتيک -آب و هواشناسی

 موادمهندسی 
 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(نانومواد  -نانوفناوری

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(سراميک  -مهندسی مواد

 مهندسی راه آهن
 مهندسی خطوط راه آهن

 راه و ترابری -مهندسی عمران

 مهندسی عمران

 سازه -مهندسی عمران

 ژئوتکنيک -مهندسی عمران

 آب و فاضالب -مهندسی محيط زیست

 مهندسی نقشه برداری
 سنجش از دور -مهندسی نقشه برداری

 ژئودزی -مهندسی نقشه برداری

 مهندسی شيمی

 فرآیندهای جداسازی -مهندسی شيمی

 طراحی فرآیند -مهندسی شيمی

 محيط زیست -مهندسی شيمی

 فراورش -مهندسی پليمر

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(مهندسی شيمی ـ بيوتکنولوژی 

 مهندسی برق

 سيستم های قدرت -مهندسی برق

 الکترونيک قدرت و ماشينهای الکتریکی -مهندسی برق

 مخابرات سيستم -مهندسی برق

 کنترل -مهندسی برق

 مدارهای مجتمع الکترونيک -مهندسی برق
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 سيستم های الکترونيک دیجيتال -مهندسی برق

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(راکتور  -مهندسی هسته ای

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(کاربرد پرتوها  -مهندسی هسته ای

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(گداخت هسته ای  -مهندسی هسته ای

 مهندسی پزشکی

 )دانشجویان بيوالکتریک(بيوالکتریک  -مهندسی پزشکی

 )دانشجویان بيومکانيک و بيوالکتریک(بيومواد  -مهندسی پزشکی

 )دانشجویان بيومکانيک(بيومکانيک  -مهندسی پزشکی

 مهندسی ورزش -مهندسی پزشکی

 مهندسی صنایع

 فناوریهای نوین()پذیرش در دانشکده علوم و آینده پژوهی  -مهندسی صنایع

 گروه مکانيک( -)پذیرش در دانشکده مهندسیبهينه سازی سيستم ها  -مهندسی صنایع

 ک(گروه مکاني -)پذیرش در دانشکده مهندسیلجستيک و زنجيره تامين  -مهندسی صنایع

 مهندسی مکانيک

 طراحی کاربردی -مهندسی مکانيک

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانيک

 مکاترونيکمهندسی 

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(راکتور  -مهندسی هسته ای

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(کاربرد پرتوها  -مهندسی هسته ای

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(گداخت هسته ای  -مهندسی هسته ای

 دیناميک پرواز و کنترل -مهندسی هوافضا مهندسی هوافضا

 مهندسی کامپيوتر

 مهندسی کامپيوترـ نرم افزار

 مهندسی کامپيوترـ معماری سيستم های کامپيوتری

 مهندسی کامپيوترـ هوش مصنوعی و رباتيکز

 شبکه های کامپيوتری -مهندسی کامپيوتر

 رایانش امن -مهندسی کامپيوتر

 الکترونيکیتجارت  -مهندسی فناوری اطالعات
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 شماره تماس گروه هاي آموزشی

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 

 

 ادبيات و علوم انسانی 

 37933164 37933163 زبان و ادبيات فارسی

 37932058 37933121 تاریخ

 37933130 37933103 علوم اجتماعی 

 37932257 37933119 علوم قرآن و حدیث

 37933140 37933135 فلسفه 

 37933138 37933136 فلسفه و کالم

 37932180 37932594 معارف

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 اهل بيت و معارف قرآنی

 37932402 37932402 مطالعات زنان

 // // فرهنگ و تمدن اسالمی

 // // معارف قرآنی و اهل بيت

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر آموزشیگروه  دانشکده

 

 تربيت بدنی و علوم ورزشی

 37932197 37932571 فيزیولوژی ورزشی 

 // // آسيب شناسی و حرکات اصالحی

 // // رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 
 زبانهای خارجی

 37932146 37932116 زبان و ادبيات انگليسی

 37932113 37932113 زبان شناسی

 37932125 37932125 عربی

 37932124 37932124 فرانسه 

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 

 شيمی

 37934907 37934907 شيمی آلی

 // // شيمی تجزیه

 // // شيمی پليمر

 // // شيمی معدنی

 // // شيمی فيزیک
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 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 

 علوم

 37934583 37934600 آمار

 37934618 37934611 ریاضی

 37932161 37932152 زمين شناسی

 37934736 37934801 فيزیک

 37932461 37932455 زیست شناسی

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 

 اقتصادعلوم اداری و 

 37935218 37935232 اقتصاد

 37935139 37935111 علوم سياسی

 37935186 37935121 حقوق

 37935129 37935172 حسابداری

 37935204 37935211 مدیریت

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 

 علوم تربيتی و روانشناسی

 37935541 3795442 علوم تربيتی

 37935440 37935457 روانشناسی

 37935414 37935414 مشاوره

 37935447 37935447 کودکان بانيازهای خاص

 37935406 37935406 علم اطالعات و دانش شناسی

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 علوم جغرافيا

 37935782 37935782 جغرافيا و برنامه ریزی شهری

 37935781 37935781 جغرافيای طبيعی

 37935780 37935779 جغرافيا و برنامه ریزی روستایی

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 

 علوم و فناوری نوین

 37934215 37934215 مهندسی هسته ای

 37934303 37934303 مهندسی راهبرد دانش و فناوری

 37934382 37934382 زیست فناوری

 37934303 37934303 مهندسی انرژی

 37932408 37932408 مهندسی نانو
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 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 مهندسی عمران و حمل و نقل

 37935087 37935231 مهندسی عمران

 // // مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل

 // // مهندسی نقشه برداری

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 
 

 فنی و مهندسی

 37935615 37932679 مهندسی شيمی

 37932772 37933071 برق

 37932746 37932746 مکانيک

 37934553 37934050 مهندسی پزشکی

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 
 مهندسی کامپيوتر

 37934099 37935642 مهندسی هوش مصنوعی

 // // مهندسی معماری کامپيوتر

 37935634 37934038 مهندسی نرم افزار

 // // مهندسی فناوری اطالعات

 


