
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 بسمه تعالی

 پذیزش بذوى آسهوى استعذادهای درخشاى در هقطع کارشناسی ارشذ فزاخواى

 1044- 1041 وزاى اهواس بزای سال تحصیلی چدانشگاه شهیذ  

 

  ًاهِ آییي سیاست ّای حوایت ٍ ّذایت اص داًطدَیاى تشتش ٍ تِ استٌاد دس ساستای اخشای اَّاص داًطگاُ ضْیذ چوشاى                                                                   

دانشجویاى بزتز دوره  اص تیي ،ًاهِ خَدٍهغاتق تا ضیَُ کاسضٌاسی اسضذ دسخطاى دس دٍسُ آصهَى استعذادّای تذٍىپزیشش 

هقغع  دٍسُ سٍصاًِ دس 1044-1041سال تحصیلی  تشای ّای هٌتخة هٌذسج دس ایي فشاخَاىداًطگاُکارشناسی پیوسته 

تِ غَست هاصاد تش ؽشفیت پزیشش تا آصهَى ٍ تا  ّای هٌذسج دس خذٍل پیَست ایي فشاخَاىگشایص-سضتِ کاسضٌاسی اسضذ

 . هی پزیشد داًطدَسعایت ضشایظ صیش 

 

 شزایط متقاضی بزای ارایه درخواستحداقل 

رکش ضذُ دس  هٌتخة ٍ یا یکی اص داًطگاّْای داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص 1316دٍسُ کاسضٌاسی ٍسٍدی سال  داًطدَیاى *

تاضٌذ  ًذُ اگزس پایاى نیوسال ششنتا سا دٍسُ کاسضٌاسی خَد  واحذهای درسیکل سه چهارم  حذاقلکِ  فشاخَاىایي 

دسسی دٍسُ  تش اساس هعذل ٍاحذّای گزساًذُ خَد پانشده درصذ بزتز دانشجویاى هن رشته و هن ورودی ءٍ خض

 تاضٌذ. سال ضطنکاسضٌاسی تا پایاى ًیو

چٌاًچِ پاًضدُ دسغذ تشتش داًطدَیاى حائض ضشایظ ایي هادُ دس داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص، تِ دلیل اًػشاف یا  :یکتبصزه 

ای تکویل ًطَد، دٍسُ کاسضٌاسی اسضذ سضتِپزیشش تذٍى آصهَى تقاضا، اص تسْیالت هشتَعِ استفادُ ًکشدًذ ٍ ؽشفیت  عذم

 ده خضٍ کل لحاػ هیاًگیي تِ کِ داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص 1316داًطدَیاى دٍسُ کاسضٌاسی ٍسٍدی سال غشفا تقاضای 

 تا ٍ هقشساتضشایظ ٍ  سایش سعایت تا .تاضٌذ خَد ٍسٍدی ّن ٍ سضتِ ّن داًطدَیاى تشتش( دسغذ 25) بعذی بزتز درصذ

  .گیشدهَسد تشسسی قشاس هی هتقاضیاى ستثِ الَیت

 



 ذ.ًآهَختِ ضَداًص 31/6/1400ٍ حذاکثش تا تاسیخ  تحػیلی سالهشت نیو حذاکثش دس هذت تایذ داًطدَیاى داٍعلة **

اًٌذ دسخَاست خَد سا اسایِ سال هی تًَیو تِ ضشط داًص آهَختگی دس ّطت 15تْوي  یدٍداًص آهَختگاى ٍس تبصزه دو:

 ًوایٌذ.

تِ دالیلی خاسج اص اختیاس خَد )هاًٌذ آًْا  داًطگاُ اختیاس داسد دسخَاست داًطدَیاًی کِ عَل هذت تحػیل :سهتبصزه 

تحػیلی تیص اص هذت هداص هزکَس دس ایي آییي تیواسی، هاهَسیت ٍالذیي یا ّوسش ٍ یا تِ دلیل صایواى( حذاکثش دٍ ًیوسال 

 ًاهِ تطَد سا پس اص تأییذ کویسیَى هَاسد خاظ داًطگاُ هحل تحػیل، تشای استفادُ اص تسْیالت ایي آییي ًاهِ تشسسی کٌذ.

 

 مهم و قابل توجه متقاضیان نکات

 هٌَطٍ  ثَدًُ قغعیًیض  ٍلیِا پزیشش .تاضذًوی پزیشش هٌضلِ تِ عٌَاى ّیچ تِ ضشایظ حذاقل تَدى داسا ٍ دسخَاست اسائِ -

 .تَد خَاّذ کطَس آهَصش سٌدص ساصهاى تأییذ تِ

خَد اص لیست سضتِ گشایص  گشایص هشتثظ تا سضتِ تحػیلی دٍسُ کاسضٌاسی -ّش هتقاضی هداص تِ اًتخاب ٍ دسج سِ سضتِ -

 هشتَعِ است. هحلِ تشتیة اٍلَیت ٍ دس ت )خذٍل پیَست فشاخَاى(1400-1401ّای داسای ؽشفیت پزیشش دس سال تحػیلی 

ّای هٌذسج دس خذٍل پیَست )حزف ٍ یا اضافِ ضذى( ٍخَد داسد. لزا دس غَست حزف گشایص -احتوال تغییش دس سضتِ -

 گشدد.حقی تشای هتقاضی ایداد ًوی ،گشایص -احتوالی سضتِ

 پزیش است. غشفاً تشای یک تاس اهکاىتالفاغلِ پس اص داًص آهَختگی ٍ  1400-1401 پزیشش تشای سال تحػیلی -

 تاضذ. هیکاهالً هختار ّا  داًطگاُشش ٍ یا عذم پزیشش داٍعلثاى سایشداًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص دس پزی -

 

 پزیش است.ییذ ضَسای آهَصضی داًطگاُ اهکاىأتِ تطخیع گشٍُ آهَصضی ٍ ت های تحصیلی هزتبطرشتهپزیشش دس   -

داًطدَیی سا تشای ٍسٍد تِ ّواى سضتِ یا  -ّای علویًْایی الوپیاد هشحلِ اختیاس داسد تشگضیذگاىضْیذ چوشاى اَّاص داًطگاُ  -

تِ غَست هاصاد    ادیِ هعشفی ًاهِ اص دتیشخاًِ الوپئتا اسا   ٍ سیضی آهَصضی ٍصاستّای هشتثظ تِ تطخیع ضَسای عالی تشًاهِسضتِ

 پزیشش کٌذ. ،تش ؽشفیت

 .پزیشفتِ ضذُ تش اساس ایي آییي ًاهِ هداص ًیست دسضتِ یا هحل تحػیل افشا تغییش -

 

 



 های مشمول فزاخوان پذیزشاسامی دانشگاه

 اغفْاى، غٌعتی هطْذ، فشدٍسی ضیشاص، ضْیذ تْطتی تْشاى، تْشاى، هذسس، تشتیت تثشیض، اغفْاى، چوشاى اَّاص، ضْیذ

 الضّشا، اسٍهیِ، عثاعثائی، عالهِ عَسی، ًػیشالذیي خَاخِ غٌعتی ایشاى، غٌعت ٍ علن اهیشکثیش، غٌعتی ضشیف، غٌعتی

 کاضاى،گیالى، تاٌّشکشهاى، ضْیذ تلَچستاى، ٍ سیستاى صًداى، اساک، ساصی کشهاًطاُ، خَاسصهی، تیشخٌذ، سیٌا ّوذاى، تَعلی

 هاصًذساى، سوٌاى، ٌّش، تثشیض، سٌْذ غٌعتی لشستاى، ایالم،ضْشکشد،  تاتل، غٌعتی گشگاى، عثیعی هٌاتع ٍ کطاٍسصی علَم یضد،

غٌعتی خٌذی ضاپَس دصفَل، ضاّذ، ، اغفْاى ٌّش تثشیض، اسالهی ٌّش صًداى، پایِ علَم ضیشاص، غٌعتی تَضْش، ضاّشٍد، غٌعتی

تاى ٍ هٌاتع عثیعی خَصس علَم کطاٍسصیغٌعتی ضْذای َّیضُ، غٌعتی خاتن االًثیاء تْثْاى، علَم ٍ فٌَى دسیایی خشهطْش، 

 ساهیي(.)
 

-، علویغیشاًتفاعی –ّای پیام ًَس، آصاد اسالهی، غیشدٍلتی  داًطدَیاى داًطگاُ تیي اص اَّاص داًطگاُ ضْیذ چوشاى تذکز:

 کاسضٌاسی اسضذتذٍى آصهَى استعذادّای دسخطاى دس دٍسُ  ٍسٍد الولل )خَدگشداى( تشایّای تیيٍ پشدیس کاستشدی

 ًوایذ. پزیشش ًوی

 مدارک مورد نیاسمزاحل ارسال درخواست و  

هتقاضیاى حایض ضشایظ الصم است تا هشاخعِ تِ پشتال ثثت ًام پزیشش تذٍى آصهَى کاسضٌاسی اسضذ داًطگاُ ضْیذ چوشاى        

ٍ اسسال اعالعات خَاستِ ضذُ ًسثت تِ تکویل  ،https://derakhshan.scu.ac.ir/arshad تِ آدسساَّاص 

 اقذام ًوایٌذ. هستٌذات

 :الشامی مدارک ثبت نام

  ٍ تاییذ ًْایی دسخَاستتػَست تشخظ  دسخَاست هتقاضیفشم تکویل  -1

هی تایست دس هحل پیص تیٌی ضذُ دس ساهاًِ تاسگزاسی ضًَذ  کن فزهت تصویز با حجن )تػَیش هذاسک صیش دس

  خْت اسایِ دس هشاحل تعذ ًضد هتقاضی ًگْذاسی ضَد( ًیض  تایذٍ اغل هذاسک 

 )فشم اٍلیِ پیَست فشاخَاى است(داًطگاُ هحل تحػیل  تاییذ ضذُ تَسظهتقاضی فشم گَاّی ستثِ  -2

 )پطت ٍ سٍ(کاست هلی  تػَیش -3

 غفحات ضٌاسٌاهِتوام  تػَیش -4

تاًک  4772700072700004( تِ حساب ضواسُ غیز قابل استزداد) ریال  044444تِ هثلغ  ٍاسیضی فیص تاًکی -5

تِ ضٌاسِ  هلی ضعثِ ضْش داًطگاّی تٌام ساتظ هتوشکض ٍخَُ تشگضاسی دٍسُ ّای خاظ داًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص

 IR 407277774772700072700004   شباٍ یا ٍاسیض تِ ضواسُ  607500070000555555555555555573ٍاسیض 



 :  مهم بسیار اتذکزت

  لذا قبل اس ارایه درخواست و واریش وجه نسبت  نخواهنذ شذ. به هیچ عنوان مستزد و وجه واریشیمذارک ارسالی

 به مطالعه کامل شزایط پذیزش دقت السم را مبذول فزماییذ.

  نگهذاری  جهت ارایه در مزاحل بعذبصورت سالم و غیزمخذوش، متقاضیان می بایست اصل مذرک ارسالی را

 نماینذ.

 مزاحل پذیزش

 :درسآ به  پزتال ثبت نام صزفا اس طزیق 02/20/2244 تا تاریخا حذاکثز متقاضیان بایذ مذارک خود ر -1

https://derakhshan.scu.ac.ir/arshad   .ارسال نماینذ 

 .ذ ضذٌٍ اص فشایٌذ تشسسی کٌاس گزاضتِ خَاّشذه نتشتیة اثش دادُ  تِ ّیچ عٌَاى هخذٍش تِ تقاضاّای ًاقع ٍ -2

 ضذ. نخواهذتِ دسخَاست ّای سسیذُ پستی ٍ یا حضَسی تشتیة اثش دادُ  -3

 اًدام خَاّذ ضذ. ّش سضتِ دس هقغع کاسضٌاسیتشتش لیست داًطدَیاى ِ تشتیة ًفشات دس پزیشش داًطدَیاى ت -4

   اًتخاب کذ سضتِ ّا تِ تشتیة ًفشات تشتش ّش سضتِ اًدام خَاّذ ضذ. تٌذی اٍلَیت -5

هعاًٍت آهَصضی ٍ  ،ٍتگاُ داًطگاُاص عشیق  ضذگاى اٍلیٍِ اساهی پزیشفتِسسیذُ  هذاسکاسصیاتی ًتایح اٍلیِ  -6

 www.scu.ac.irتِ آدسس  ّذایت استعذادّای دسخطاى داًطگاُ  ، دفتش حفؼ ٍداًطگاُ تحػیالت تکویلی

 اعالم خَاّذ ضذ.

تٌذی فشاخَاى، ًتایح اٍلیِ ٍ ًْایی پزیشش ٍ ضَد خْت اعالع اص تغییشات دس هحتَا ٍ صهاىتِ هتقاضیاى تَغیِ هی -7

 اعالعیِ هشتثظ، سایت داًطگاُ تِ آدسس تاال سا تغَس هستوش تشسسی ًوایٌذ.ّشگًَِ 

 

 حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دفتز

 د چمزان اهواسدانشگاه شهی                                                                                           




