باسمهتعالی
فراخوان پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه علم و فرهنگ
(سال تحصیلی )1400-1401

دانشگاه علم و فرهنگ در راستای اجرای سیاستهای حمایت و هدایت استعدادهای درخشان و به استناد دستورالعمل اجرایی
آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره  /300430و مورخ  1398/11/06مصوب
شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،از بین دانشآموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور متقاضی استفاده از تسهیالت پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در سال  1400در رشتههای
مندرج در انتهای این اطالعیه (جدولهای شمارة  1الی  )5درچارچوب مقررات مربوط دانشجو میپذیرد.
خواهشمند است متقاضیان محترم پس از دریافت و مطالعة دقیق آییننامه (دریافت آییننامه) در صورت داشتن
شرایط ،طبق مراحل زیر اقدام نمایند:
 -1تکمیل فرم درخواست "استفاده از تسهیالت پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان" (دریافت فرم)
 -2تهیه گواهی رتبه و ریزنمرات تأیید شده از دانشگاه محل تحصیل
 -3تصویر صفحة اول شناسنامه (در صورت وجود توضیحات ،تصویر صفحة توضیحات نیز ارسال شود)
 -4تصویر کارت ملی
 -5فیش واریزی به مبلغ  1/800/000ریال (یکصد و هشتاد هزار تومان) جهت بررسی مدارک و انجام امور آموزشی؛ به حساب
شمارة  22100027بانک ملت ،شعبة بوستان ،فلکة پونک به نام دانشگاه علم و فرهنگ .شایان ذکر است هزینه واریزی غیرقابل
استرداد است.
 -6داوطلبان واجد شرایط الزم است حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ  22دیماه  1399فایل الکترونیکی مدارک فوقالذکر  -با
حجم حداکثر  - 5Mرا به پست الکترونیکی دانشکده مربوطه به شرح زیر ،ارسال نمایند:
ردیف
1
2
3
4
5

آدرس رایانامه جهت ارسال مدارک

دانشکده
دانشکدة فنی و مهندسی
دانشکدة علوم انسانی
دانشکدة علوم گردشگری
دانشکدة علوم و فناوریهای نوین زیستی
دانشکدة هنر و معماری

Info.eng@usc.ac.ir
Info.h.s@usc.ac.ir
Info.t.s@usc.ac.ir
Info.b.s@usc.ac.ir
Info.art@usc.ac.ir

تذکرات مهم:
 -1دریافت مدارک به صورت حضوری امکانپذیر نمیباشد.
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 -2حداکثر مهلت ارسال الکترونیکی مدارک تاریخ  1399/10/22است.

 -3اداره خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی (سرکار خانم کوچکی) به شماره  44238171داخلی  360در ساعات اداری روزهای شنبه و دوشنبه هر
هفته پاسخگوی سؤاالت احتمالی داوطلبان محترم خواهند بود.
 -4بعضی از گروههای آموزشی به منظور انتخاب نهایی داوطلبان ،مصاحبه علمی خواهند داشت.
 -5پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
جدول شماره  :1رشتههای مقطع کارشناسی ارشد دانشکدة فنی و مهندسی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

عنوان رشتة تحصیلی
مهندسی عمران -سازه
مهندسی عمران -زلزله
مهندسی عمران -ژئوتکنیک (خاک و پی)
مهندسی عمران -مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی
مهندسی عمران -مدیریت ساخت و تولید
مهندسی برق قدرت -الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
مهندسی کامپیوتر -نرمافزار
مهندسی فناوری اطالعات – تجارت الکترونیک
مهندسی صنایع  -سیستمهای مالی
مهندسی صنایع -بهینهسازی سیستمها
مهندسی صنایع -مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین
مهندسی برق -سیستمهای الکترونیک دیجیتال
مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی
مهندسی مکانیک – طراحی کابردی
مهندسی ایمنی – بهداشت و محیط زیست )(HSE

جدول شماره  :2رشتههای مقطع کارشناسی ارشد دانشکدة هنر و معماری
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

عنوان رشتة تحصیلی
پژوهش هنر
طراحی پارچه و لباس
ارتباط تصویری
نقاشی
مهندسی معماری
معماری داخلی
هنر اسالمی – مطالعات کتابت نگارگری
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جدول شماره  :3رشتههای مقطع کارشناسی ارشد دانشکدة علوم انسانی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

عنوان رشتة تحصیلی
مدیریت کسب و کار ( -)MBAگرایش استراتژی
گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی  (MBA) -مدیریت کسب و کار
مدیریت ورزشی -مدیریت رسانههای ورزشی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی
حقوق خصوصی
حقوق تجارت الکترونیکی
حقوق جزا و جرمشناسی
روانشناسی -خانواده
حسابداری
علوم اجتماعی -مطالعات فرهنگی
حقوق عمومی
حقوق نفت و گاز

جدول شماره  :4رشتههای مقطع کارشناسی ارشد دانشکدة علوم و فناوریهای نوین زیستی
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان رشتة تحصیلی
زیستشناسی علوم جانوری  -سلولی تکوینی
زیستشناسی -علوم سلولی و مولکولی
زیستشناسی علوم سلولی و مولکولی -ژنتیک
زیستشناسی فناوری -میکروبی
بیوشیمی

جدول شماره  :5رشتههای مقطع کارشناسی ارشد دانشکدة علوم گردشگری
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان رشتة تحصیلی
جغرافیا و برنامهریزی گردشگری – برنامهریزی فضایی و مجتمعهای گردشگری
مدیریت جهانگردی -بازاریابی جهانگردی
مدیریت جهانگردی  -برنامهریزی توسعه جهانگردی
کارآفرینی  -گردشگری
مطالعات جوانان – اوقات فراغت
مدیریت خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی
1399/09/22
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