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 یهادرخشان در دوره یبدون آزمون استعدادها رشیپذ» نامهنییآ اساس برالسالم علیه حسین امام جامع دانشگاه

آموختگان بین دانشز ا ، 05/05/1393مورخ  77948وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به شماره  «ارشد یکارشناس یلیتحص

بدون آزمون سال تحصیلي  کارشناسي ارشدبراي دوره  (1) دوره کارشناسي رشته هاي مندرج در جدول )زن و مرد( و دانشجویان

 پذیرد. دانشجو مي 1402-1401

 امام جامع دانشگاه سامانۀ گلستان به  24/02/1401 شنبه تا 14/02/1401 تاریخ چهارشنبه از توانندميمحترم  متقاضیان کلیه

 . نمایند اقدام مدارک بارگذاري و نام ثبت به نسبت و نموده مراجعه https://golestan.ihu.ac.irي نشان به السالمعلیهحسین

 باشدنمي قطعي پذیرش معني به عنوان هیچ به شرایط حداقل بودن دارا و درخواست ارائه . 

 کندنمي ایجاد داوطلبان براي حقي گونه هیچ و نیست قطعي پذیرش منزله به اولیه پذیرش  . 

 است کشور آموزش سنجش سازمان تأیید به منوط نهایي پذیرش . 

  :درخواست ارائه برای الزم شرایط

پذیرش دانشجو براساس  باشند.مجاز به شرکت در این فراخوان مي ان فرهیختهبسیجی متعهد به انقالب اسالمي و کلیه داوطلبان (1

 موضوع تحقیقاتي مورد نیاز دانشگاه خواهد بود.

 گذراندن با تحصیلي نیمسال شش از پس که فراخوان مشمول هايدانشگاه 1397 مهر ورودي پیوسته کارشناسي دوره دانشجویان (2

 بوده وروديهم و رشتههم دانشجویان برتر درصد پانزده جزء کل میانگین لحاظ به ،خود درسي واحدهاي کلّ چهارم سه حداقل

 . باشند انساني علوم هايرشته در 17 و پایه علوم و مهندسي فني هايرشته در 16 میانگین حداقل داراي و

 . نمایند ارائه را خود درخواست توانندمي نیمسال 8 در آموختگيدانش شرط به 1396 بهمن ورودي متقاضیان :1 تبصره

 يهايورود يبرا شده گذراندهقل واحد أحدّ ،کرونا بیماري وعیش لیبه دل ي وو فناور قاتیبق مصوبه وزارت علوم، تحقاطم :2 رهصتب

 .واحد حذف شده در کارنامه داشته باشند زانیم نیا آخر به مسالیکه در سه ن يبه شرط، واحد قابل کاهش است 4 تا 1397

 . شود آموختهدانش نیمسال 8 طيّ و 31/06/1401 تا حداکثر باید متقاضي (3

 میانگین لحاظ به و شوند آموختهدانش پیوسته، کارشناسي دوره در تحصیلي نیمسال 6 طول در که متقاضیاني پذیرش درخواست :1 تبصره

 ظرفیت بر مازاد صورت به باشند، برتر درصد پانزده جزء خود ورودي غیرهم و رشتههم دانشجویان نیمسال 8 کل میانگین با مقایسه در کل

 . کنند نامثبت فراخوان در تبصره این مشمول داوطلبان است ضروري .است بررسي قابل آزمون، بدون پذیرش

پیوسته،  کارشناسي دوره در ریزي برنامه عالي شوراي مصوبه طبق آنان درسي برنامه که هایيرشته در علمي برگزیدگان تقاضاي: 2 تبصره

 . است بررسي قابل باشد، شده مصوب تحصیلي نیمسال 9
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  مالحظات:

 یا رشته همان به ورود براي دانشجویي -علمي المپیادهاي نهایي ۀمرحل پانزده تا یک هايرتبه برگزیدگان درخواست (1

 ۀدبیرخان از نامهمعرفي ۀارائ با عالي آموزش گسترش و ریزيبرنامه تخصصي هايکارگروه تشخیص به مرتبط هايرشته

 . شودمي بررسي آزمون، با پذیرش ظرفیت بر مازاد صورت به المپیاد،

 دوره در درخشان استعدادهاي آزمون بدون پذیرش ۀنامآیین اساس بر شده پذیرفته افراد تحصیل محلّ یا رشته تغییر (2

 . نیست مجاز ارشد، کارشناسي تحصیلي

 از را خود مدرک که دانشجویاني و کشور از خارج هايدانشگاه از انتقالي ایراني غیرایراني، دانشجویان پذیرش (3

 . نیست پذیرامکان فراخوان این طریق از اند،نموده اخذ ایران از خارج هايدانشگاه

)به جز واحد علوم و  آزاد اسالمي نور، پیام هايغیرحضوري، دانشگاه یا حضوري مجازي، نیمه هايدوره دانشجویان (4

 شرکت به مجاز الملل)خودگردان(بین هايپردیس و ايحرفه فني کاربردي، علميغیرانتفاعي، -، غیردولتيتحقیقات(

 . نیستند فراخوان این در

  يلیسال تحص يا( بر2( و )1ول )بدون آزمون مندرج در جد رشیمشمول پذ يهارشته رییاحتمال تغ نکهیبا توجه به ا (5

 .کندينم جادیا يو يبرا يحقّ گونهچیهداوطلب  يمورد تقاضا شیوجود دارد، لذا حذف رشته/گرا 1401-1402

  

  :فراخوان داراولویت هایدانشگاه

 صنعتي اصفهان، صنعتي مشهد، فردوسي شیراز،، )ع(، امام صادق)ره(بهشتي شهید تهران، مدرس، تربیت تبریز، اصفهان، -1

 سینا، بوعلي ارومیه،الزهرا)س(، صنعت،  و علم طباطبایي، عالمه شریف، صنعتي طوسي، نصیرالدین خواجه صنعتي امیرکبیر،

 گیالن، کاشان، اهواز، چمران شهید کرمان، باهنر شهید بلوچستان، و سیستان سمنان، زنجان، کرمانشاه، رازي خوارزمي، بیرجند،

 شهید دبیر تربیت زنجان، شاهد، پایه علوم شیراز، صنعتي شاهرود، صنعتي بابل، صنعتي تبریز، سهند یزد، مازندران، مفید قم،

 . هاي نیروهاي مسلح، دانشگاهنفت صنعتتحقیقات،  و واحد علوماسالمي آزاد رجایي، 

 ،1 بند در مندرج هايدانشگاه از غیر دولتي هايدانشگاه سایر از درخواست براي الزم شرایط حداقل حائز دانشجویان -2 

 نفر( 40 از کمتر )ورودي دوم و اول هايرتبه و باالتر( و ورودي نفر 40) تحصیلي رشته در سوم تا اول ۀرتب حائز که صورتي در

 . کنند شرکت فراخوان این در توانندمي باشند،
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   :مهم نکات

( و 1جدول ) از اولویت ترتیب به را خود کارشناسي دورۀ رشته با مرتبط گرایش-رشته سه حداکثر توانندمي متقاضیان (1

 . نمایند ( انتخاب2)

اخذ و  مربوطه ۀردبایست مجوز ادامه تحصیل خود را  از مرکز عملیات نیروي انساني مي نیروهاي مسلحاعضاء رسمي  (2

هاي از باالترین مرجع سازماني براي شاغلین سازمان در زمان مصاحبه تحویل دانشگاه نمایند. )مجوز ادامه تحصیل

 .نیروهاي مسلح( 

 .شود)تطبیقي( نمي سازيهاي داخلي و معادلگان دورهآموختهاین طرح شامل دانش (3

 . باشدمي پذیر امکان بار یک براي صرفاً و آموختگيدانش از پس بالفاصله تحصیلي سال براي پذیرش (4

 . شد نخواهد بررسي باشند، نکرده اینترنتي نام ثبت به اقدام مقرر مهلت در که متقاضیاني مدارک (5

 شرایط داوطلب که شود مشخص تحصیل به اشتغال و اولیه پذیرش مدارک، بررسي نام،ثبت از مرحله هر در چنانچه (6

 فراخوان این و «ارشد کارشناسي تحصیلي دوره در درخشان استعدادهاي آزمون بدون پذیرش» نامهآیین طریق از پذیرش

 ادامه و نامثبت از بالفاصله باشد، داشته وجود مدارک اصل با شده ارائه مستندات و مدارک بین مغایرتي یا ندارد را

 . شودمي جلوگیري وي تحصیل

عمومي بوده و در مراحل مصاحبه و آزمون شفاهي امتیاز الزم را کسب هاي بایست واجد صالحیتتمامي داوطلبان مي (7

 ر است.نمایند و دانشگاه در قبولي یا رد داوطلبان مخیّ

 

  :نام ثبت نحوه

 آدرس به 24/02/1401 شنبه تا 14/02/1401 چهارشنبه تاریخ ازبایست مي متقاضیان کلیه (1

 https://golestan.ihu.ac.ir ها اقدام نمایندو مطابق اطالعیه مراجعه. 

 سازي مدارک الزم اطمینان حاصل فرمایید.پیش از اقدام به ثبت نام، از آماده (2

  «استعدادهاي درخشانسهمیۀ  رشیپذمتقاضي » گزینۀبه  ،«ورود به سیستم»در قسمت  گلستان، سیستمبه  مراجعهپس از  (3

 .دیرجوع کن

 .دیشو خارج از سامانه هاي آننموده و پس از به خاطرسپار فیدر سامانه تعر خود اي برايو گذرواژه يشناسه کاربر  (4

https://golestan.ihu.ac.ir/
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به  ،قبل( مرحله شییده در فیو گذرواژه خود )تعر يکاربر ۀو با شییناسیی نموده مراجعهبه ورود سیییسییتم گلسییتان  مجدداً (5

 .دیسامانه وارد شو

 .دیالزم بپرداز اطالعات لیبه تکم گام، گام به «مراحل پذیرش»در منوي  (6

 هزینۀ ثبت نام را پرداخت نموده و مدارک الزم را با توجّه به حجم معیّن، بارگذاري نمایید.  (7

 PDF فرمت به تکمیل از پس اید،نموده دریافت دانشگاه گاهوبطریق این فراخوان و  از که را هایيفرم است الزم (8

 فایل، در هر هاي مشخّص شده برايفرمت در را هاآن و نمایید اسکن وضوح با نیز را الزم مدارک سایر .نمایید تبدیل

 . نمایید بارگذاري سامانه

 نام را از سامانه دریافت کنید و براي مراحل بعد نزد خود نگاه دارید. حتماً گواهي انجام ثبت (9

 

  :اینترنتی نام ثبت برای الزم مدارک

 (سایت دانشگاهصفحه فراخوان فرم ها در  )لیتک دانلودبراساس قالب استاندارد دانشگاه رزومۀ علمي و اجرایي متقاضي  (1

  KB 100 حجم حداکثر با JPEG فرمت اب شده اسکن پرسنلي عکس قطعه یک (2

  شناسنامه صفحۀ اوّل تصویر (3

  ملي تصویر پشت و رو کارت (4

  غیررسمي( صورت )به ششم نیمسال پایان تا کارشناسي دوره نمرات ریز (5

 کارشناسي تحصیل محلّ دانشگاه از )رتبه و معدّل( برتر درصد پانزده رسمي گواهي (6

  صد و ده هزار تومان()یک ریال 000/100/1 فراخوان در نام ثبت مبلغ (7

 

  :نتایج اعالم

 زمان انجام مصاحبه( هاي تخصصي در وبگاه رسمي دانشگاهwww.ihu.ac.irمتعاقباً اعالم مي ).گردد  

  کشور(، آموزش سنجش سازمان ییدأت مورد اسامي )اعالم نهایي نتایج اعالم تا درخواست ارائه زمان از متقاضیان است الزم 

 .  نمایند پیگیري دانشگاه رسمي گاهوب طریق از تنها راه مربوط اخبار
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 1401-1402سال تحصیلی  کارشناسی ارشددر مقطع یان رشته های دارای پذیرش دانشجو: (1)جدول

دسته 

 موضوعی
 گرایش نام رشته ردیف

 جنسیت

 علوم پایه

 مرد شیمي فیزیک شیمي 1

 مرد شیمي آلي شیمي 2

 مرد شیمي معدني شیمي 3

 مرد شیمي تجزیه شیمي 4

 مرد شیمي پیشرانه شیمي 5

6 
شناسي سلولي و زیست

 مولکولي
- 

 مرد

 مرد ايفیزیک هسته فیزیک 7

 مرد اپتیک و لیزر فیزیک 8

 مرد - نانوشیمي 9

 مرد آنالیز عددي ریاضي کاربردي 10

 مرد سازيبهینه ریاضي کاربردي 11

 

 

 

 

 

 

 علوم انسانی

 

 

 

 

 

 زن و مرد مدیریت منابع انساني اسالمي مدیریت منابع انساني 12

 مدیریت منابع انساني 13
ورري مدیریت عملکرد و بهره

 منابع انساني

 زن و مرد

 زن و مرد استراتژیکمدیریت  مدیریت بازرگاني 14

 مرد مدیریت زنجیره تأمین مدیریت صنعتي 15

 زن و مرد مدیریت تحوّل مدیریت دولتي 16

 زن و مرد هاي اطالعاتي پیشرفتهسیستم مدیریت فناوري اطالعات 17

 مرد اشراف سازماني مدیریت فناوري اطالعات 18

 زن و مرد - مدیریت دانش 19

 زن و مرد دفاع و پدافند اقتصادي علوم اقتصادي 20

 زن و مرد بانکداري اسالمي علوم اقتصادي 21

 مرد - حسابداري 22
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 مرد - مدیریت مالي 23 

 مطالعات منطقه اي 24
مطالعات خاورمیانه و شمال 

 آفریقا

 مرد

 مطالعات منطقه اي 25
مطالعات خاورمیانه و شمال 

 آفریقا

 مرد

 مرد مطالعات اروپا مطالعات منطقه اي 26

 مرد مطالعات آمریکاي شمالي مطالعات منطقه اي 27

 مرد - مدیریت نظارت و بازرسي 28

 زن و مرد - مدیریت راهبردي فرهنگ 29

 زن و مرد - تاریخ انقالب اسالمي 30

 زن و مرد - مطالعات فرهنگي و رسانه 31

 زن و مرد - مدیریت آموزشي 32

 مرد - دفاع مقدسجغرافیا و  33

34 
سنجش از دور و سیستم 

 اطالعات جغرافیایي
 مطالعات دفاعي

 مرد

 مرد - آماد 35

 زن و مرد انقالب اسالمي پژوهيآینده 36

 مرد دفاعي پژوهيآینده 37

فنی و 

 مهندسی

 

 

 

 

 

 

 

 مرد نرم افزار مهندسي کامپیوتر 38

 مرد رایانش امن مهندسي کامپیوتر 39

 مرد هوش مصنوعي و رباتیکز مهندسي کامپیوتر 40

 مرد شبکه هاي کامپیوتري مهندسي کامپیوتر 41

 مرد هاي هوایيسازه مهندسي هوافضا 42

 مرد آیرودینامیک مهندسي هوافضا 43

 مرد مدل سازي سیستم هاي کالن مهندسي صنایع 44

 مهندسي صنایع 45
و زنجیره مهندسي لجستیک 

 تامین

 مرد
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فنی و 

 مهندسی

 مرد تبدیل انرژي مهندسي مکانیک 46

 مرد طراحي کاربردي مهندسي مکانیک 47

 مرد دریا مهندسي مکانیک 48

 مرد مدیریت ساخت و تولید مهندسي مکانیک 49

 مرد طراحي فرآیندها مهندسي شیمي 50

 مرد پلیمر مهندسي شیمي 51

 مرد انتخاب موادشناسایي و  مهندسي مواد 52

 مرد مدارهاي مجتمع الکترونیک مهندسي برق 53

 مهندسي برق 54
هاي میکرو و افزاره

 نانوالکترونیک

 مرد

 مرد مخابرات امن و رمز نگاري مهندسي برق 55

 مرد هاي قدرتسیستم مهندسي برق 56

 مهندسي برق 57
هاي الکترونیک قدرت و ماشین

 الکترونیکي

 مرد

 مرد مخابرات میدان و موج مهندسي برق 58

 مرد مخابرات سیستم مهندسي برق 59
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