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 فراخوان پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد سهمیه استعدادهاي درخشان دانشگاه علم و فرهنگ

 )1401-1402(سال تحصیلی 

نامه آییندستورالعمل اجرایی و به استناد  استعدادهاي درخشانهاي حمایت و هدایت دانشگاه علم و فرهنگ در اجراي سیاست      
مصوب شوراي  06/11/1398مورخ  و /300430کارشناسی ارشد به شماره دوره تحصیلی پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در 

نیمسال آخر مقطع کارشناسی  دانشجویانآموختگان و دانش بین، از هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
هاي در رشته 1401استعداد درخشان در سال استفاده از تسهیالت پذیرش بدون آزمون عالی کشور متقاضی ها و مؤسسات آموزش دانشگاه
   .پذیردمی دانشجو ،درچارچوب مقررات مربوط )5الی  1شمارة  هايجدول( انتهاي این اطالعیه درمندرج 

 ،طیشرا داشتندر صورت  )نامهدریافت آیین(نامه پس از دریافت و مطالعۀ دقیق آیینمتقاضیان محترم خواهشمند است 
 مراحل زیر اقدام نمایند: طبق

 )دریافت فرم( "استعداد درخشان استفاده از تسهیالت پذیرش بدون آزمون"تکمیل فرم درخواست  -1

 دانشگاه محل تحصیل ازیید شده أنمرات ترتبه و ریز گواهیتهیه  -2

 در صورت وجود توضیحات، تصویر صفحۀ توضیحات نیز ارسال شود)( تصویر صفحۀ اول شناسنامه -3

 کارت ملیتصویر  -4

به حساب شمارة ؛ انجام امور آموزشیو بررسی مدارك  جهتهزار تومان)  دویست( ریال 000/000/2به مبلغ  فیش واریزي -5
قابل هزینه واریزي غیر . شایان ذکر استفلکۀ پونک به نام دانشگاه علم و فرهنگ ،بانک ملت، شعبۀ بوستان 22100027

 .است استرداد
الذکر فوقالکترونیکی مدارك فایل  1400ماه دي 22 به تاریخشنبه چهارداوطلبان واجد شرایط الزم است حداکثر تا پایان روز  -6

 :دانشکده مربوطه به شرح زیر، ارسال نمایند )پست الکترونیکیرایانامه (را به  - M5با حجم حداکثر  -

 ارسال مدارك برايآدرس رایانامه  دانشکده ردیف
 Info.eng@usc.ac.ir دانشکدة فنی و مهندسی 1
 Info.h.s@usc.ac.ir دانشکدة علوم انسانی 2
 Info.t.s@usc.ac.ir دانشکدة علوم گردشگري 3
 Info.b.s@usc.ac.ir هاي نوین زیستیدانشکدة علوم و فناوري 4
 Info.art@usc.ac.ir دانشکدة هنر و معماري 5

 

 

http://usc.ac.ir/files/1639076997843.pdf
http://usc.ac.ir/files/1639077692169.pdf
http://usc.ac.ir/files/1639077692169.pdf
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 : نکات قابل توجه
  باشد.پذیر نمیدریافت مدارك به صورت حضوري امکان -1
 است. 22/10/1400حداکثر مهلت  ارسال الکترونیکی مدارك تاریخ  -2
 را قتد حداکثر نیاز مورد مدارك ارائه در گرامی متقاضیان لذا. گرفت نخواهد قرار بررسی مورد متقاضیان درخواست مدرك، نقص وجود صورت در -3

 فرمایند. لحاظ
  ) ششم نیمسال پایان تا( تحصیلی کارنامه آخرین (نه در گرایش) و تحصیلی رشته در شده قید رتبه گواهی ارائه به ملزم هادانشگاه سایر متقاضیان -4

 .باشندمی آن الکترونیکی ارسال و ذیربط دانشگاه تأیید با
 .نیست مجاز شده پذیرفته تغییر رشته یا محل تحصیل افراد ،ارشدکارشناسی مقطع در آزمون بدون پذیرش نامهینآی اساس بر -5
پذیرش تسهیالت از  توانندنمی )کارشناسی به کاردانی( ناپیوسته کارشناسی آموختگاندانش ؛تحقیقات و فناوري، نامه وزارت علومآئین مفاد بر اساس -6

  .نمایند استفاده بدون آزمون استعداد درخشان
  هاي آموزشی به منظور انتخاب نهایی داوطلبان، مصاحبه علمی خواهند داشت.بعضی از گروه -7
 خواهد بود.و احراز صالحیت عمومی پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور  -8
پاسخگوي سؤاالت  اعات اداري روزهاي شنبه و دوشنبهدر س  360داخلی  44238171اداره تحصیالت تکمیلی (سرکار خانم کوچکی) به شماره  -9

  احتمالی داوطلبان محترم خواهند بود. 

 دانشکدة فنی و مهندسیمقطع کارشناسی ارشد هاي رشته :1ه شمار جدول

 ردیف عنوان رشتۀ تحصیلی
 1 سازه -عمرانمهندسی 

 2 زلزله -مهندسی عمران
 3 (خاك و پی) ژئوتکنیک -مهندسی عمران

 4 هاي هیدرولیکیمهندسی آب و سازه -مهندسی عمران
 5 مدیریت ساخت مهندسی و  -مهندسی عمران

 6 هاي الکترونیک دیجیتالسیستم -مهندسی برق
 7 الکتریکیهاي الکترونیک قدرت و ماشین -مهندسی برق قدرت

 8 افزارنرم -مهندسی کامپیوتر
 9 علوم داده –مهندسی کامپیوتر 
 10 تجارت الکترونیک –مهندسی فناوري اطالعات 

 11 هاي مالیسیستم -مهندسی صنایع 
 12 هاسازي سیستمبهینه -مهندسی صنایع

 13 مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین -مهندسی صنایع
 14 مدیریت مهندسی –مهندسی صنایع 

 15 (HSE)بهداشت و محیط زیست  –مهندسی ایمنی 
 16 طراحی کابردي –مهندسی مکانیک 
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 هاي مقطع کارشناسی ارشد دانشکدة هنر و معماري : رشته2جدول شماره 

 ردیف عنوان رشتۀ تحصیلی
 1 پژوهش هنر

 2 طراحی پارچه و لباس
 3 ارتباط تصویري

 4 نقاشی
 5 داخلیمعماري 

 6 مهندسی معماري
 7 مطالعات کتابت نگارگري –هنر اسالمی 

 دانشکدة علوم انسانی مقطع کارشناسی ارشد هاي : رشته3ه جدول شمار

 ردیف عنوان رشتۀ تحصیلی
 1 استراتژي -)MBA( مدیریت کسب و کار

 2  رفتار سازمانی منابع انسانی و - (MBA) دیریت کسب و کارم
 3 هاي ورزشیمدیریت رسانه -ورزشیمدیریت 

 4 مدیریت پروژه –مدیریت صنعتی 
 5 آموزش و بهسازي منابع انسانی

 6 ریزي آموزش عالیمدیریت و برنامه
 7 حقوق خصوصی

 8 حقوق تجارت الکترونیکی
 9 شناسیحقوق جزا و جرم

 10 حقوق پزشکی
 11 حقوق عمومی

 12 حقوق نفت و گاز
 13 خانواده  -شناسی بالینیروان

 14 مطالعات فرهنگی -علوم اجتماعی
 15 حسابداري

 هاي نوین زیستیو فناوريدانشکدة علوم مقطع کارشناسی ارشد هاي : رشته4جدول شماره  

 ردیف عنوان رشتۀ تحصیلی
 1 سلولی تکوینی -شناسی علوم جانوري زیست

 2 علوم سلولی و مولکولی -شناسیزیست
 3 میکروبی  -زیست فناوري

 4 هاي بنیادي و بازسازي بافتفناوري سلول
 5 ژنتیک

 6  بیوشیمی
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 هاي مقطع کارشناسی ارشد دانشکدة علوم گردشگري: رشته5جدول شماره 

 ردیف عنوان رشتۀ تحصیلی
ریزي توسعه جهانگرديبرنامه -مدیریت جهانگردي   1 

جهانگرديبازاریابی  -مدیریت جهانگردي  2 
گردشگري -کارآفرینی   3 

 
 مدیریت خدمات آموزشی و تحصیالت تکمیلی                                                                             

                 16/09/1400 

 

 

 

 


