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  کهرشگاهسگ  تحصگنل   دور  در  درخشگهن  اسگعدداداه   آزمون  بدون  پذیرش»  نهمه  آین   اسگه  برالسگمم  علنه  حسگن   امهم جهمع  دانشگاه 

بدون آزمون سگه  تحصگنل    کهرشگاهسگ  ارشگدبرا  دور     فاهور  و  تحقنقهت  علوم،  وزارت  مربوطه  مقررات و  ضگواب  و  «ارشگد

 دانشجو م  پذیرد.   1401-1400

 السگگگمم بگهعلنگه  حسگگگن   امگهم  جگهمع  دانشگگگاگه   پرتگه   بگه  تواناگد  م   12/02/1400   تگه   04/02/1400  تگهری    از  معقگهضگگگنگهن  کلنگه

 . نمهیاد اقدام مدارک بهرگذار  و نهم ثبت به نسبت و نمود  مراجده  https://www.ihu.ac.irنشهن 

 . بهشدنم   پذیرش  مدا  به عاوان  انچ   به شرای  حداقل  بودن دارا و  درخواست ارائه ✓

 .  کادنم   ایجهد  داوطلبهن برا   حق  گونه انچ  و ننست قطد  پذیرش  مازله به اولنه  پذیرش ✓

 . است  کشور آموزش ساجش سهزمهن تأیند به  ماوط نههی  پذیرش ✓

   :درخواست  ارائه  برای الزم  شرايط  حداقل 

)فراخوان سگه   مجهز به شگرکت در ای  فراخوان م  بهشگاد. هن فرانخعهبسگنجن معدهد به انقمب اسگمم  و  کلنه داوطلبهن (1

 مخعص به آقهیهن م  بهشد( 1400

 تحصگنل  ننمسگه   شگش  از پس  که  فراخوان  مشگمو   اه دانشگاه  1396 مهر  ورود  پنوسگعه  کهرشگاهسگ   دور   دانشگجویهن (2

 ام  دانشگجویهن برتر  درصگد پهنزد   جزء کل منهنان  لحهظ  به خود  درسگ   واحداه   کل  چههرم  سگه  حداقل  گذراندن به

  علوم  اه رشگگعه  در 17 و  پهیه  علوم  و مهادسگگ   فا   اه رشگگعه  در 16 منهنان   حداقل  دارا  و  بود   ورود   ام  و رشگگعه

 . بهشاد انسهن 

 . نمهیاد ارائه را خود درخواست تواناد م  ننمسه  8 در آموخعا  دانش شرط به 1395 بهم  ورود  معقهضنهن :1 تبصره

 شگرای  حهئز  دانشگجویهن برتر  درصگد پهنزد   به  ارشگد کهرشگاهسگ   دور   در  ا رشگعه  آزمون بدون  پذیرش ظرفنت چاهنچه :2  تبصرره

 در  رتبه  اولویت به برتر( درصگد25)  السگممامهم حسگن  علنه  دانشگاه   بدد   برتر  درصگد د   دانشگجویهن  تقهضگه  ،صگرفهً نشگود تکمنل

 .  شود م  بررس  شرای ، سهیر بودن دارا صورت در و رشعه آن

 . شود آموخعهدانش ننمسه  اشت ط  و 31/06/1400 ته حداکثر بهید معقهض  (3

 به و  شگوند  آموخعهدانش پنوسگعه،  کهرشگاهسگ   دور   در  تحصگنل  ننمسگه  6 طو   در که معقهضگنهن   پذیرش  درخواسگت  :1  تبصرره

 بهشگاد،  برتر  درصگد پهنزد   جزء خود  ورود   غنرام و  رشگعه  ام  دانشگجویهن ننمسگه  8 کل منهنان  به  مقهیسگه  در کل منهنان  لحهظ

 . است بررس  قهبل آزمون، بدون پذیرش ظرفنت بر مهزاد صورت به

 . کااد نهمثبت فراخوان در تبصر  ای  مشمو  داوطلبهن است ضرور 

  دور  در  ریز   برنهمه  عهل   شگگورا  مصگگوبه طبق  آنهن درسگگ   برنهمه که  اهی رشگگعه  در  علم   برگزیدگهن تقهضگگه :  2  تبصررره

 . است بررس  قهبل بهشد، شد  مصوب تحصنل  ننمسه  9پنوسعه،  کهرشاهس 
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   مالحظات: 

 یه  رشگعه امهن  به ورود  برا   دانشگجوی   -علم   المپنهداه   نههی   مرحله  پهنزد  ته  یک  اه رتبه  برگزیدگهن  درخواسگت (1

  از نهمه  مدرف   ارائه به  عهل   آموزش  گسگگعرش و  ریز برنهمه  تخصگگصگگ   اه کهرگرو   تشگگخنص به مرتب   اه رشگگعه

 . شودم  بررس  آزمون، به پذیرش ظرفنت بر مهزاد صورت به المپنهد، دبنرخهنه

  دور  در  درخشگهن  اسگعدداداه   آزمون بدون  پذیرش  نهمهآین  اسگه  بر  شگد   پذیرفعه  افراد تحصگنل محل  یه رشگعه تغننر (2

 . ننست مجهز ارشد، کهرشاهس  تحصنل 

  از  را خود  مدرک  که  دانشگگجویهن  و کشگگور  از  خهرج  اه   دانشگگاه   از انعقهل   ایران   غنرایران ،  دانشگگجویهن  پذیرش (3

 . ننست پذیر امکهن فراخوان ای  طریق از اند، نمود  اخذ ایران از خهرج اه دانشاه 

 و  ا حرفه فا   کهربرد ،  علم   نور، پنهم  اه غنرحضگگور ، دانشگگاه  یه  حضگگور  مجهز ، ننمه  اه دور  دانشگگجویهن (4

 . ننسعاد فراخوان ای  در شرکت به مجهز الملل)خودگردان(بن  اه پردیس

  :فراخوان اولويت دار هایاهدانشگ 

  شگگنراز، ، آزاد واحد علوم تحقنقهت،  السگگممعلنهبهشگگع )ر (، امهم صگگهد     شگگهند  تهران،  مدر ، تربنت تبریز،  اصگگاههن، -1

 و  علم  طبهطبهی ،  عممه شگری،، صگادع   طوسگ ،  نصگنرالدی   خواجه صگادع   امنرکبنر،  صگادع  اصگاههن، صگادع   مشگهد، فردوسگ 

 بهاار شگهند  بلوچسگعهن، و  سگنسگعهن سگماهن، زنجهن،  کرمهنشگه ،  راز   خوارزم ، بنرجاد، سگناه،  بوعل  ارومنه، الزارا) (،صگادت، 

 شگنراز، ،صگادع  شگهارود صگادع  بهبل، صگادع  تبریز، سگهاد  یزد، مهزندران، ماند قم، گنمن،  کهشگهن،  ااواز،  چمران شگهند کرمهن،

 . اه  ننرواه  مسلح ، دانشاه نات رجهی ، صادت هندش دبنر تربنت زنجهن، شهاد، پهیه علوم

 1 باد در  مادرج  اه دانشگاه   از غنر دولع   اه دانشگاه   سگهیر  از  درخواسگت  برا   الزم  شگرای   حداقل حهئز  دانشگجویهن -2 

 40  از  کمعر  )ورود   دوم و او   اه رتبه و  بهالتر( و  ورود  نار 40) تحصگگنل  رشگگعه در سگگوم ته  او   رتبه حهئز  که صگگورت   در

 . کااد شرکت فراخوان ای  در توانادم   بهشاد، نار(
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 : گرايش( /رشته )انتخاب  هااولويت  تعیین  

 ( انعخهب1جدو )  از  اولویت ترتنب به  را  خود  کهرشگگاهسگگ   دور  رشگگعه به مرتب   گرایش-رشگگعه سگگه  حداکثر منعواناد  معقهضگگنهن

 . نمهیاد

   :مهم  نکات 

اخذ و   رد  مربوطهبهیسگت مجوز ادامه تحصگنل خود را  از مرکز عملنهت ننرو  انسگهن   م  ننرواه  مسگلح اعضگهء رسگم   (1

در زمهن مصگهحبه تحویل دانشگاه  نمهیاد. )مجوز ادامه تحصگنل به صگورت تمهم وقت از بهالتری  مرجع سگهزمهن  برا   

 اه  ننرواه  مسلح( شهغلن  سهزمهن

 بهشد.سهز )تطبنق ( نم اه  داخل  و مدهد  گهن دور  آموخعهای  طرح شهمل دانش  (2

 . منبهشد پذیر امکهن بهر یک برا  صرفهً و آموخعا دانش از پس بمفهصله تحصنل  سه  برا  پذیرش (3

 . شد نخوااد بررس  بهشاد، نکرد  ایاعرنع  نهم ثبت به اقدام مقرر مهلت در که معقهضنهن  مدارک (4

 مادرج  شگرای  نهم، ثبت به  اقدام  از پنش لطاه.  نمناردد مسگعرد  وجه انچ  به  فراخوان  ای   در نهم  ثبت بهبت پرداخع   وجه (5

 . فرمهیند مطهلده دقت به را فراخوان در

 کرد  انعخهب  ایاعرنع ، نهم ثبت  زمهن در  و  تقهضگه  فرم در  که شگودم   بررسگ   اهی اولویت  در صگرفهً معقهضگ   درخواسگت (6

 در  درخواسگت  بررسگ  امکهن  عاوان  انچ  مرتب ، به  اه گرایش/  رشگعه سگهیر ظرفنت تکمنل  عدم  صگورت در  حع . اسگت

 . کاد دقت آنهه اولویت و اهگرایش/رشعه انعخهب در داوطلب است ضرور  لذا. ندارد وجود اهگرایش سهیر

 شگرای   داوطلب  که شگود مشگخص تحصگنل به  اشگعغه  و اولنه  پذیرش  مدارک،  بررسگ  نهم،ثبت  از  مرحله ار  در چاهنچه (7

  ای  و  «ارشگگد کهرشگگاهسگگ  تحصگگنل   دور   در  درخشگگهن  اسگگعدداداه   آزمون  بدون  پذیرش»  نهمهآین   طریق  از  پذیرش

 نهمثبت  از  بمفهصگله  بهشگد، داشگعه  وجود  مدارک  اصگل به شگد   ارائه مسگعادات  و  مدارک بن   مغهیرت   یه  ندارد  را  فراخوان

 . شودم  جلوگنر  و  تحصنل ادامه و

 .  کادنم  ایجهد معقهض  برا  حق  انچ  اولنه، نعهیج  اعمم و فراخوان ای  در شرکت (8

اه  عموم  بود  و در مراحل مصهحبه و آزمون شاها  امعنهز الزم را کسب بهیست واجد صمحنتتمهم  داوطلبهن م  (9

 نمهیاد و دانشاه  در قبول  یه رد داوطلبهن مخنر است.
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   :نام  ثبت نحوه

  https://www.ihu.ac.ir  آدر   به تواناد  م   12/02/1400   ته  04/02/1400  تهری    ازبهیسگت  م   معقهضگنهن کلنه (1

 . اه اقدام نمهیادو مطهبق اطمعنه مراجده

 .نمهیند تبدیل  pdf فرمت  به  تکمنل  از پس  اید،نمود   دریهفت  word فرمت به  پورته   ای   از که  را  اهی فرم اسگت  الزم (2

 ار  برا   کنلوبهیت 250  از  کمعر  حجم به و  pdf فرمت  در  را  آنهه و  نمهیند  اسگک   وضگوح به  را  الزم  مدارک  سگهیر سگپس

 تکمنل دسگع   صگورت به که  اهی فرم  به. بهشگد  شگد  تهیپ  صگورت به  بهید  اهفرم کلنه. نمهیند  بهرگذار   سگهمهنه  فهیل، در

 . شودنم  داد  اثر ترتنب شد ،

   :اينترنتی  نام ثبت  برای الزم  مدارک  

   KB 100 حجم حداکثر به JPEG فرمت به شد  اسک   عکس  قطده یک (1

   مل   تصویر پشت و رو کهرت انضمهم به شاهساهمه صاحهت تصویر تمهم (2

   غنررسم (  صورت )به ششم ننمسه  پهیهن  ته کهرشاهس  دور  نمرات ریز (3

  کهرشاهس  تحصنل محل دانشاه  از درصد پهنزد  گواا  (4

  .بهشد م )یکصد و د  ازار تومهن(  ریه  000/100/1 فراخوان در نهم ثبت مبلغ (5

   :نتايج اعالم

   گردد.( معدهقبهً اعمم م  www.ihu.ac.irاه  تخصص  در وباه  رسم  دانشاه  )زمهن انجهم مصهحبه  ✓

  آموزش سگگاجش سگگهزمهن  تهیند مورد  اسگگهم   )اعمم  نههی  نعهیج   اعمم ته  درخواسگگت  ارائه زمهن  از  معقهضگگنهن اسگگت  الزم  ✓

 .  نمهیاد پنانر  دانشاه  وباه  طریق از را مربوط اخبهر کشور(،
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 1400-1401 تحصیلی سال  ارشد کارشناسی  مقطع  هایگرايش /رشته: 1 جدول

 گرايش  نام رشته  رديف  دسته موضوعی

 علوم پايه

 آل  شنم  1

 فنزیک  شنم  2

 مددن   شنم  3

 تجزیه شنم  4

 شنم  پنشرانه شنم  5

 سلول  مولکول   زیست شاهس   6

 ا  اسعه  فنزیک  7

 اتم  مولکول   فنزیک  8

 _______ نهنوشنم  -علوم و فاهور  نهنو  9

 آنهلنز عدد   ریهض  کهربرد   10

 بهناه سهز   ریهض  کهربرد   11

 کد  رمز و ریهض  کهربرد   12

 

 

 

 

 

 

 علوم انسانی 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت ماهبع انسهن  اسمم   مدیریت ماهبع انسهن   13

 ورر  مدیریت عملکرد و بهر   مدیریت ماهبع انسهن   14

 اسعراتژیک   مدیریت مدیریت بهزرگهن   15

 زنجنر  تهمن   مدیریت صادع   16

 سهزمهن  اشراف  مدیریت فاهور  اطمعهت  17

 دفهع و پدافاد اقعصهد   علوم اقعصهد   18

 بهنکدار  اسمم   علوم اقعصهد   19

 حسهبدار   20
 

 مدیریت مهل   21
 

  دفهع   بودجه و برنهمه 22

  مطهلدهت ماطقه ا   23

  مدیریت نظهرت و بهزرس   24

 _______ مدیریت راابرد  فرااگ  25
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 گرايش  نام رشته  رديف  دسته موضوعی

 

 

 

 علوم انسانی 

 اسمم  تهری  انقمب   تهری   26

 _______ مطهلدهت فرااا  و رسهنه  27

 _______ مدیریت آموزش   28

  مدیریت بحران  29

 _______ جغرافنه و دفهع مقد   30

 مطهلدهت دفهع   ساجش از دور سنسعم اطمعهت جغرافنهی   31

 _______ آمهد مدیریت  32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنی و مهندسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرم افزار  مهادس  کهمپنوتر 33

 رایهنش ام   مهادس  کهمپنوتر 34

 اوش مصاوع  و ربهتنکز  مهادس  کهمپنوتر 35

 شبکه اه   کهمپنوتر   مهادس  کهمپنوتر 36

 اه  اوای  سهز   مهادس  اوافضه  37

 آیرودیاهمنک  مهادس  اوافضه  38

 کمن مد  سهز  سنسعم اه   مهادس  صاهیع  39

 مهادس  لجسعنک و زنجنر  تهمن  مهادس  صاهیع  40

 تبدیل انرژ   مهادس  مکهننک  41

 طراح  کهربرد   مهادس  مکهننک  42

 دریه  مهادس  مکهننک  43

 مدیریت سهخت و تولند  مهادس  مکهننک  44

 طراح  فرآیاداه  مهادس  شنم   45

 پلنمر مهادس  شنم   46

 شاهسهی  و انعخهب مواد  مهادس  مواد 47

 مداراه  مجعمع الکعروننک مهادس  بر   48

 افزار  اه  منکرو و نهنوالکعروننک مهادس  بر   49

 مخهبرات ام  و رمز ناهر   مهادس  بر   50

 اه  قدرت سنسعم مهادس  بر   51
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 گرايش  نام رشته  رديف  دسته موضوعی

 

 

 

 

 مهندسی فنی و 

اه   الکعروننک قدرت و مهشن   مهادس  بر   52

 الکعروننک 

 مخهبرات مندان و موج  مهادس  بر   53

 مخهبرات سنسعم مهادس  بر   54

 جاگ الکعروننک  مهادس  بر   55

 سهز   مهادس  عمران  56

 طراح   پدافاد غنر عهمل  57

 اه  دفهع  سهز   پدافاد غنر عهمل  58

 CCD پدافاد غنر عهمل  59

 

 

 

 

 

 

 

 


