باسمه تعالی
اطالعیِ پذیزش بدٍى آسهَى استعدادّای درخشاى جْت ٍرٍد بِ دٍرُ کارشٌاسی ارشد سال
تحصیلی  6971-79داًشگاُ بیي الوللی اهام رضا علیِ السالم
زض ضاستای جصب تطگعیسگاى علوی ٍ هستعس هقطع کاضضٌاسی زاًطگاُ ّا ٍ هَسسِ ّای آهَظش عالی کطَض ٍ ًیع
اجطای « آییي ًاهِ پصیطش تسٍى آظهَى استعسازّای زضذطاى جْت ٍضٍز تِ زٍضُ کاضضٌاسی اضضس » اتالغیِ ضواضُ
 21/77948هَضخ  ٍ 1393/5/5ترص ًاهِ ضواضُ  2/140036هَضخ ٍ 1395/07/04ظاضت علَم ،تحقیقات ٍ
فٌاٍضی ،زاًطگاُ تیي الوللی اهام ضضا علیِ السالم ًسثت تِ پصیطش تطگعیسگاى علوی ٍاجس ضطایط (بذٍى آسهَى)
در رضتِّای کارضٌاسی ارضذ شیل اقسام هی ًوایس:
الف) رشتِّای تحصیلی هقطع کارشٌاسی ارشد:

رشتههایعلومانسانی


رشتههایفنیومهندسی


 -1هٌْذسی بزق – هذارّای هجتوع الکتزًٍیک (سى ٍ -9سباى ٍ ادبیات فارسی گزایص کَدک ٍ ًَجَاى ( فقط
هزد)

سى)

 -2هٌْذسی بزق  -هخابزات سیستن (سى ٍ هزد)

 -10هذیزیت ٍرسضی گزایص هذیزیت اٍقات فزاغت

 -3هٌْذسی هکاتزًٍیک (فقط هزد)

ٍرسش ّایی تفزیحی(سى ٍ هزد)

 -4هٌْذسی کاهپیَتز – رایاًص اهي (سى ٍ هزد)

 -11آهَسش سباى اًگلیسی (سى ٍ هزد)

-5هٌْذسی فٌاٍری اطالعات(سى ٍ هزد)

 -12هتزجوی سباى اًگلیسی (سى ٍ هزد)

 -6هٌْذسی پشضکی -بیَالکتزیک (سى ٍ هزد)

 -13حسابذاری (سى ٍ هزد)

 -7هٌْذسی کاهپیَتز ً -زم افشار (سى ٍ هزد)

 -14حسابزسی (سى ٍ هزد)

 -8هٌْذسی هعواری اسالهی (سى ٍ هزد)

-15هذیزیت باسرگاًی  -باساریابی (سى ٍ هزد)
 -16هذیزیت باسرگاًی – هذیزیت استزاتژیک (سى ٍ
هزد)
-17علن اطالعات ٍ داًص ضٌاسی-هذیزیت اطالعات
(سى ٍ هزد)
-18علن اطالعات ٍ داًص ضٌاسی  -هذیزیت کتابخاًِ
ّای دیجیتال (سى ٍ هزد)
 -19ایزاى ضٌاسی -اصَل ًسخِ ضٌاسی ٍ هزهت
ًسخِ ّای خطی ٍ ًسخِ آرایی (سى ٍ هزد)
-20هذیزیت اهاکي هتبزکِ هذّبی(هزد)

ب) شزایط پذیزش :

الف) ضطایط عوَهی :زاضا تَزى صالحیت عوَهی جْت ازاهِ تحصیل
ب) ضطایط اذتصاصی -زاضا تَزى یکی اظ ضطایط شیل:
 -1زاًطجَیاى هوتاظ زٍضُ کارضٌاسی پیَستِ کِ پس اظ گصضاًسى ً 7یوسال تحصیلی تا گصضاًسى حساقل 115
ٍاحس زضسی تِ لحاظ هیاًگیي کل جعء  10درصذ تطتط زاًطجَیاى ّن ضضتِ ٍ ّن ٍضٍزی ذَز تاضٌس ٍ حساکثط زض
هست ً 8یوسال زاًص آهَذتِ ضًَس.
 -3زاًطجَیاى هوتاظ زٍضُ کارضٌاسی پیَستِ کِ زض طَل ضص ًیوسال تحصیلی فاضغ التحصیل ضًَس ٍ تِ لحاظ
هیاًگیي کل جعء  11زضصس تطتط زاًطجَیاى ّن ضضتِ ٍ ّن ٍضٍزی ذَز تاضٌسٍ (.رٍدی )1393

 -4ضتثِ ّای اٍل تا پاًشدّن ًْایی الوپیازّای علوی -زاًطجَیی تطای ٍضٍز تِ ّواى ضضتِ تطگعیسُ یا ضضتِ ّای
هطتثط تا اضائِ هعطفی ًاهِ اظ زتیطذاًِ الوپیاز

*** ًکتِ هْن :تعذادی اس فارغ التحصیالى بزتز در ّز رضتِ ًیش هطوَل بَرسیِ تحصیلی
داًطگاُ اهام رضا علیِ السالم ( تحصیل کاهال رایگاى) خَاٌّذ ضذ.
ج) ًکات هْن:

 -1زاًطجَیاى هی تایست حساکثط تا تاضید  96/06/31فاضغ التحصیل ضًَس زض غیط ایٌصَضت پصیطش آًاى لغَ ذَاّس
ضس.
 -2پصیطش تطای سال تحصیلی تالفاصلِ پس اظ زاًص آهَذتگی ٍ صطفا تطای یکثاض اهکاًپصیط است.
 -3فاضغ التحصیالى زاًطگاُ آظاز اسالهی ًیع هی تَاًٌس اظ تسْیالت ایي آییي ًاهِ تطای ازاهِ تحصیل استفازُ ًوایٌس.
 -4تغییط ضضتِ یا هحل تحصیل افطاز پصیطفتِ ضسُ اهکاًپصیط ًیست.
ّ -5ط زاًطجَ صطفا هی تَاًس ًسثت تِ اذص پصیطش ًْایی اظ یک زاًطگاُ اقسام ًوایس.
 -6اتثاع غیط ایطاًی ًوی تَاًٌس اظ تسْیالت ایي آییي ًاهِ تطای ازاهِ تحصیل استفازُ ًوایٌس.
 -7زض ّط ظهاى (حتی ظهاى فاضغ التحصیلی) هطرص گطزز کِ فطز پصیطش ضسُ فاقس ضطایط آییي ًاهِ ّای هطتَطِ
تَزُ ٍ یا زاضای ًقص هساضک تاضس پصیطش ٍی لغَ ٍ عَاقة ًاضی اظ آى تط عْسُ هتقاضی ذَاّس تَز
 -8پصیطش ًْایی زاٍطلثاى پس اظ هَافقت اٍلیِ زاًطگاُ هٌَط تِ تاییس ساظهاى سٌجص آهَظش کطَض ٍ ّیات
گعیٌص زاًطجَ(صالحیت عوَهی) ذَاّس تَز.
د) ًحَُ ثبت ًام:

زاًطجَیاى ٍاجس ضطایط اظ هَضخ  1396/03/01لغایت  1396/05/1تایس فطم تقاضای پصیطش تسٍى آظهَى تِ زٍضُ
کاضضٌاسی اضضس سال تحصیلی  1396-97زاًطگاُ تیي الوللی اهام ضضا علیِ السالم ٍ فزم هعزفی ًاهِ ضا کِ زض
فایل ّای پیَست قاتل زاًلَز است ضا تکویل کطزُ تِ ّوطاُ سایط هساضک هَضز ًیاظ جْت ثثت ًام تِ آزضس ّای
شیل هطاجعِ ًوایٌس.
هتصکط هیگطزز تکویل فطم تقاضاًاهِ ٍ ثثت ًام تِ هٌعلِ پصیطش قطعی ًثَزُ ٍ ّیچگًَِ حقی تطای هتقاضی ایجاز
ًرَاّس کطز.
هحل ثبت ًام هتقاضیاى هزد :هطْذ خیاباى داًطگاُ -داًطگاُ  -21پزدیس اسزار -آقای سبشپَش

تلفي تواس  051 – 38041 :داخلی 1138
هحل ثبت ًام هتقاضیاى سى :هطْذ – هیذاى فلسطیي -پزدیس رضَاى – خاًن هطْذی حسیٌی

تلفي تواس  051 – 80413 :داخلی 3104
ُ) هدارک السم:
-1فزمتکمیلشدهتقاضایپذیزش(الشاماتایپشده) 
 -2فزمتکمیلشدهمعزفینامهاسمحلتحصیلمقطعکارشناسی 
 -3یکقطعهعکس 
 -4تصویزکارتملی(پشتورو) 
 -5تصویزهمهصفحاتشناسنامه 
 -6ریشنمزاتدورهکارشناسی 
 -7تصویزمدرکتحصیلیکارشناسی(ویژهفارغالتحصیالن) 
 -8تصویزمدارکپژوهشی(مقاالت،کتب،اختزاعو )...

