بسمه تعالی

فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)
در دوره های كارشناسی ارشد سال 5931دانشگاه تربیت مدرس (اطالعیه اول)
دانشگاه تربیت مدرس به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و
موسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای " آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره
تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ  39/4/11شورای هدایت استعدادهای درخشان" آیین شماره 11/44347
مورخ  39/5/5وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری" و بند  1مصوبات جلسه مورخ  34/4/9شورای هدایت استعدادهای
درخشان براساس آیین نامه و مصوبه فوق و وفق شیوه نامه پذیرش برگزیدگان علمی مصوب شورای دانشگاه،نسبت به
پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط اختصاصی و عمومی در دوره های کارشناسی ارشد به شرح زیر اقدام می کند:
الف -شرایط اختصاصی برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان
-1پذیرش داوطلبان به دو صورت (گروه الف و گروه ب) انجام می شود:
گروه الف :برگزیدگان رتبه های اول تا پنجم المپیادهای علمی – دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های
مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و با ارائه معرفی نامه از
دبیرخانه المپیاد
گروه ب :داوطلبانی که پس از  4نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل  115واحد درسی و رتبه اول الی هشتم با حداقل
معدل  ، 15جزء  %11برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
تبصره :5داوطلبان گروه "ب" در صورت پذیرش بایستی در زمان دانش آموختگی نیز جزء  %11برتردانشجویان
هم رشته و هم ورودی خود باشند.
-1دارا بودن مدرک كارشناسی پیوسته دوره روزانه از دانشگاه های دولتی معتبر (به تشخیص دانشگاه) و متناسب
بودن رشته تحصیلی دوره کارشناسی با رشته تحصیلی مورد تقاضا به تشخیص و تایید دانشگاه .
تبصره :2دانشجویان و دانش آموختگان دوره های شبانه ,نیمه حضوری ,یادگیری الکترونیکی و پردیس دانشگاهی
دانشگاه های دولتی و سایر دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسالمی ,علمی کاربردی ,پیام نور,
آموزشکده های فنی و حرفه ای ،مراکز تربیت دبیر و تربیت معلم و کلیه واحدهای موسسات و دانشگاه های غیردولتی و
غیرانتفاعی دیگر و  ...مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 -9داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنها از یك مهر ماه سال  )5931/7/5( 5931لغایت  95شهریور ماه سال آتی
( )5931/6/95باشد میتوانند متقاضی این نوع پذیرش شوند.
-4داوطلبان باید حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده باشند یا دانش آموخته شوند.
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ب -شرایط و ضوابط عمومی پذیرش در گروه های الف و ب
 -5اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 -2پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسالمی ایران.
 -9نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد.
 -1نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع صاحب صالحیت.
 -1عدم وابستگی تشکیالتی به احزاب و گروههای محارب و ملحد و عدم هواداری از آنها.
ج -نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارک الزم
داوطلبان واجد شرایط الزم است حداكثر تا پایان روز شنبه مورخ  21بهمن ماه  5931نسبت به ثبتت نتام الکترونیکتی از
طریق سامانه جامع دانشگاهی گلستان (لینک واقع در انتهای این اطالعیه) اقدام نموده و مدارک مورد نیاز به شرح زیتر را
به فرمت مناسب تهیه و در سامانه مذکور در محل های مناسب بارگذاری نماینتد( .تحویلل ملدارک از طریلق پسلت یلا
مراجعه حضوری امكان پذیر نمی باشد).
 -1یک قطعه عکس  9 ×4رنگی تمام رخ
 -1تصویرکارت ملی (نوع فایل)jpg :
 -9تصویر صفحه اول شناسنامه (نوع فایل)jpg :
 -4تصویر ریز نمرات کارشناسی به تفکیک نیمسال تحصیلی در سربرگ دانشگاه محتل تحصتیل و در یتک صتفحه (نتوع
فایل) jpg:
 -5تصویر مدرک تحصیلی (یا گواهی تحصیلی) مقطع کارشناسی پیوسته برای دانش آموختگان داوطلب گروه الف که
در آن تاریخ فراغت از تحصیل ،میانگین کل نمرات و نوع دوره تحصیلی ذکر شده باشد یا فرم تکمیل شده الف( .نوع فایل:
)jpg
-6تصویر فرم تکمیل شده الف ویژه دانشجویان نیمسال آخر داوطلب گروه الف( .نوع فایل)jpg :
-4تصویرفرم تکمیل شده ب مربوط به گواهی تایید معدل,رتبه و تعداد دانشتجویان هتم رشتته و هتم ورودی و  ....ویتژه
داوطلبان گروه ب ( .نوع فایل)jpg :
-7تصویر گواهی رسمی از سازمان سنجش آموزش کشور مربوط به رتبه نهایی آزمون سراسری کشوری برای ورود
به دوره کارشناسی پیوسته درخصوص داوطلبانی که دارای رتبه زیر  1111می باشند یا تصویر کارنامه نهایی رتبه
آزمون سراسری کشوری مربوطه ممهور به مهر سازمان سنجش آموزش كشور(نوع فایل)jpg :
 -3مدارک و مستندات مربوط به سوابق علمی ,آموزشی و پژوهشی به شرح زیر( توجه :ارائه این مدارک اختیاری استت,
ولی صرفا در صورت ارائه و تایید مستندات مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت)
 -3-1مستندات مربوط به رتبه های برتر کشوری جشنواره های جوان خوارزمی و رازی یا هنری طراز اول مرتبط با
رشته (در دوران تحصیل) (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط) (نوع فایل)jpg :
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 -3-1مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) یا اثتر
هنری چشمگیر و موثر در جامعه (به تشخیص دانشگاه) (نوع فایل)jpg :
-3-9مستندات مربوط به طرح های تحقیقاتی پایان یافته با ارائه تاییدیه از شورای پژوهشتی دانشتگاه محتل تحصتیل یتا
سایر مراجع ذی صالح (به تشخیص دانشگاه) (نوع فایل)pdf:
-3-4تصویر صفحه اول و خالصه کامل مقاله یا مقاله های مستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی دانشجو در مجالت علمی
پژوهشی معتبر چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجالت علمی پژوهشی معتبر (مورد تایید دانشگاه) (نوع
فایل)pdf:
توجه :درخصوص مقاالتی که صرفا پذیرش شده اند ضروری است تصویر صفحه اول و خالصه نسخه تاییتد شتده قبتل
از چاپ نهایی آن ( )proofصادره از مجله مربوط بارگذاری شود.
 -3-5نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله هایی تا کنون چاپ نشده باشند (تذکر :نامه وصول مقاله قابل قبول نیست)
(نوع فایل)jpg :
-3-6مستندات مربوط به ترجمه کتاب (تصویر روی جلد ،شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) (نتوع فایتل:
)jpg
-3-4مستندات مربوط به ارائه خالصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها (نوع فایل) jpg:
 -3-7مستندات مربوط به کسب مدال در المپیادهای علمی دانش آموزی با تایید مراجع ذی صالح (نوع فایل) jpg:
-3-3مستندات مربوط به کسب رتبه در المپیادهای علمی دانشجویی نهایی کشوری با تایید مراجع ذی صالح (نتوع فایتل:
)jpg
-11تصویرگواهی مربوط به داوطلبان واجد شرایط شاهد و ایثارگر صادره از مراجع صاحب صالحیت (درصورتی که
داوطلب در فرم درخواست اعالم کرده باشد حائز شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه می باشد) (نوع فایل)jpg :
تبصره :9شرایط ایثارگری مورد تایید دانشگاه شامل موارد زیر می باشد:


جانبازان  %15و باالتر



آزادگان



همسر و فرزند (شهید ،جاویداالثر ،آزاده ،جانباز  %15و باالتر)



جانباز با حداقل  %15جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه



داوطلبانی که از تاریخ  53/6/91لغایت  64/6/91حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق
علیه باطل حضور داشته اند با ارائه اصل گواهی مربوط از سپاه پاسداران انقالب اسالمی به تاریخ سال جاری،
قابل دریافت از نواحی نگهداری پرونده سابقه جبهه یا ارائه اصل فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران قابل
دریافت از اداره کل امور جهادگران وزارت جهاد کشاورزی

–11پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک به مبلغ( 611/111ششصد هزار) ریال که الزم است به صتورت الکترونیکتی
نسبت به پرداخت آن از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اقدام شود .باتوجه به اینکه وجه پرداختی قابتل استترداد

مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون معاونت آموزشی دانشگاه

تاریخ انتشار0921/01/92:

صفحه  9از 00

نیست ضروری است داوطلبان پس از اطمینان از احراز شرایط اختصاصی پذیرش نسبت به پرداخت وجه ثبت نتام اقتدام
نمایند.
د -نحوه بررسی پذیرش درخواست داوطلبان و اعالم نتیجه
نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان در صورت امکان در اردیبهشت ماه سال  1935از طریق سامانه جامع دانشگاهی
(گلستان) اعالم خواهد شد و داوطلبان می توانند با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که هنگام ثبت نام از سامانه
مذکور دریافت می کنند از وضعیت خود مطلع شوند .نتیجه نهایی بررسی پذیرش نیز حداکثر تا پایان تیرماه سال 5931
از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی  www.tmu.ac.irیا سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اعالم خواهد
شد؛ لذا از داوطلبان درخواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند.
شایان ذکر است دانشگاه مسئولیتی برای اطالع رسانی از طرق دیگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان
ثبت نام تا اعالم نتایج اخبار مربوط را از وبگاه دانشگاه ،بخش آموزش پیگیری نمایند و از وضعیت درخواست خود مطلع
شوند.
ه-نكات مهم:
 -5همانگونه که در شرایط اختصاصی برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان ذکر شده است صرفا درخواست
پذیرش دانش آموختگان یا دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی پیوسته دوره روزانه دانشگاه های دولتی معتبر (به
تشخیص دانشگاه) مورد بررسی قرار می گیرد و دانشجویان و دانش آموختگان دوره های شبانه ,نیمه حضوری,
یادگیری الکترونیکی و پردیس دانشگاهی دانشگاه های دولتی و سایر دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه های آزاد
اسالمی ,علمی کاربردی ,پیام نور ,آموزشکده های فنی و حرفه ای ،مراکز تربیت دبیر و تربیت معلم و کلیه واحدهای
موسسات و دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی دیگر و  ...مجاز به ثبت نام نمی باشند؛ لذا جدا توصیه می شود این
گروه از داوطلبان نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام ننمایند.
-1داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی مجاز به ثبت نام نمی باشند.
 -9پذیرش برگزیدگان علمی در رشته های گروه علوم پزشکی صرفا از طریق وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
مذکور انجام می شود و داوطلبان این رشته ها می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت وزارت مذکور مراجعه
نمایند.
 -4موافقت گروه آموزشی و دانشگاه با پذیرش از شرایط اصلی پذیرش است و دانشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت پیش بینی
شده از بین برگزیدگان علمی نمی باشد و در صورت تایید نهایی مراجع ذی ربط پذیرش انجام خواهد شد.
--5پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به پذیرش دانشجو در رشته مورد نظر از طریق آزمون سراسری سازمان
سنجش آموزش کشور و تشکیل دوره ،تایید صالحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صالح مربوط و تایید نهایی
سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.
 -6پذیرفتهشدگانی که در استخدام دستگاههای دولتی یا متعهد به انجام طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی هستند باید برای ثبت نام (شروع به تحصیل) مدارک الزم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا
ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند.
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-4ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده از طریق این
آیین نامه به سایر دانشگاه ها مجاز نیست.
 -7پذیرفته شدگان در مهلت مقرری که توسط دانشگاه مشخص و اعالم خواهد شد ملزم بته مراجعته حضتوری و ارائته
اصل سوابق تحصیلی خود به مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون هستند.
 -3به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شترایط الزامتی نباشتند ترتیتب اثتر داده نخواهتد شتد و وجته
پرداختی نیز قابل استرداد نیست ؛ لذا مجددا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام ,مفاد اطالعیه را بته دقتت مطالعته و
در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط الزامی ,ثبت نام نمایند.
 -11شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است؛ لذا خواهشتمند استت از مراجعته
حضوری و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد خودداری فرماییتد .در صتورت ضترورت صترفا شتماره تلفتن
 71779161در ایام ثبت نام ،در روزهای اداری و غیر از تعطیالت رستمی (شتنبه التی چهارشتنبه) از ستاعات  11التی 11
پاسخگوی داوطلبان خواهد بود و پس از اتمام مهلت ثبت نام و خارج از ساعات و روزهای اعالم شده امکان پاستخگویی
به داوطلبان وجود نخواهد داشت.
و -جدول رشته های دارای پذیرش دانشجو:
ردیف

دانشكده علوم انسانی

1

آموزش زبان انگلیسی

1

آموزش زبان روسی

9

آموزش زبان عربی

4

آموزش زبان فرانسه

5

باستان شناسی  -دوران تاریخی

6

برنامه ریزی آمایش سرزمین

4

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  -تعلیم وتربیت اسالمی

7

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  -مدیریت توسعه پایدار روستایی

3

جغرافیا و برنامه ریزی شهری  -برنامه ریزی مسکن

11

جغرافیای سیاسی  -آمایش سیاسی فضا

11

جغرافیای سیاسی  -ژئوپلیتیک

11

روابط بین الملل

19

زبان و ادبیات عربی  -ادبیات عربی

14

زبان و ادبیات فارسی

15

زبان و ادبیات فارسی  -آموزش زبان فارسی

16

زبان و ادبیات فارسی  -ادبیات عامه
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14

زبانشناسی همگانی

17

سنجش از دور وسیستم اطالعات جغرافیائی – مدیریت مخاطرات محیطی

13

علوم اجتماعی  -جامعه شناسی

11

علوم سیاسی

11

علوم قرآن و حدیث

11

فلسفه  -منطق

19

فیزیولوژی ورزشی  -فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

14

مترجمی زبان فرانسه

15

مدیریت ورزشی  -مدیریت بازاریابی در ورزش

16

مطالعات زنان  -حقوق زن در اسالم

دانشكده مدیریت و اقتصاد
14

اقتصاد انرژی

17

حسابداری

13

علم اطالعات و دانش شناسی  -مدیریت اطالعات

91

علم اطالعات و دانش شناسی  -مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

91

علوم اقتصادی

91

مدیریت بازرگانی  -بازرگانی بین الملل

99

مدیریت تکنولوژی-استراتژیهای توسعه صنعتی

94

مدیریت دولتی  -مدیریت نیروی انسانی

95

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

96

مدیریت صنعتی -مدیریت عملکرد

94

مدیریت فناوری اطالعات -سیستم های اطالعاتی پیشرفته

دانشكده حقوق
97

حقوق بین الملل

93

حقوق جزا و جرم شناسی

41

حقوق مالکیت فکری

41

علوم طیور  -تغذیه طیور

41

علوم طیور  -فیزیولوژی طیور

49

علوم و مهندسی صنایع غذایی  -فناوری مواد غذایی

44

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک  -شیمی ،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

45

مدیریت منابع خاک  -فیزیک و حفاظت خاک

دانشكده كشاورزی
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46

مدیریت منابع خاک  -منابع خاک و ارزیابی اراضی

44

مهندسی اقتصاد کشاورزی  -اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

47

مهندسی اقتصاد کشاورزی  -سیاست و توسعه کشاورزی

43

مهندسی کشاورزی  ،آبیاری و زهکشی

51

مهندسی کشاورزی  ،اصالح نباتات

51

مهندسی کشاورزی  ،بیماری شناسی گیاهی

51

مهندسی کشاورزی  ،بیوتکنولوژی کشاورزی

59

مهندسی کشاورزی  ،ترویج و آموزش کشاورزی

54

مهندسی کشاورزی  ،حشره شناسی کشاورزی

55

مهندسی کشاورزی  ،زراعت

56

مهندسی کشاورزی  ،سازه های آبی

54

مهندسی کشاورزی  ،علوم باغبانی  -گیاهان زینتی (فیزیولوژی ،اصالح و فضای سبز)

57

مهندسی کشاورزی  ،علوم باغبانی  -میوه کاری (فیزیولوژی ،تولید و اصالح)

53

مهندسی کشاورزی  ،علوم دامی  -اصالح نژاددام

61

مهندسی کشاورزی  ،علوم دامی  -تغذیه دام

61

مهندسی کشاورزی  ،مهندسی منابع آب

61

مهندسی کشاورزی ،شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

69

مهندسی مکانیک بیوسیستم  -انرژی های تجدیدپذیر

64

مهندسی مکانیک بیوسیستم  -طراحی و ساخت

65

مهندسی مکانیک بیوسیستم  -فناوری پس از برداشت

دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی
66

اقیانوس شناسی فیزیکی  -دینامیک اقیانوسی

64

زیست شناسی دریا  -جانوران دریا

67

مهندسی منابع طبیعی  ،آبخیزداری

63

مهندسی منابع طبیعی  ،تکثیر و پرورش آبزیان

41

مهندسی منابع طبیعی  ،جنگلداری

41

مهندسی منابع طبیعی  ،فرآوری محصوالت شیالتی

41

مهندسی منابع طبیعی  ،محیط زیست  -ارزیابی و آمایش سرزمین

49

مهندسی منابع طبیعی  ،مرتعداری

44

مهندسی منابع طبیعی ،جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

45

مهندسی منابع طبیعی ،صنایع خمیر و کاغذ

46

مهندسی منابع طبیعی ،فرآورده های چندسازه چوب
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44

مهندسی منابع طبیعی ،محیط زیست  -آلودگی های محیط زیست

دانشكده علوم پایه
47

زمین ساخت (تکتونیک)

43

زمین شناسی  ،زمین شناسی اقتصادی

71

زمین شناسی  ،زمین شناسی مهندسی

71

زمین شناسی ،پترولوژی

71

شیمی  -شیمی آلی

79

شیمی  -شیمی تجزیه

74

شیمی  -شیمی فیزیک

75

شیمی  -شیمی معدنی

76

فیزیک  -اتمی مولکولی

74

فیزیک  -حالت جامد

77

فیزیک  -ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
دانشكده علوم زیستی

73

بیوشیمی

31

بیوفیزیک

31

ژنتیک

31

علوم گیاهی  -زیست شناسی سلولی و تکوینی

39

علوم گیاهی  -سیستماتیک و بوم شناسی

دانشكده علوم ریاضی
34

آمار ،آمار ریاضی

35

ریاضی  -ریاضیات مالی

36

ریاضی کاربردی

34

ریاضی محض  -آنالیز

37

ریاضی محض  -جبر

33

ریاضی محض  -هندسه

111

علوم کامپیوتر  -محاسبات علمی

دانشكده فنی و مهندسی
111

معدن و محیط زیست

111

مهندسی معدن  -تونل و فضاهای زیرزمینی

119

مهندسی معدن ،استخراج مواد معدنی

114

مهندسی معدن ،اقتصاد و مدیریت معدنی
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115

مهندسی معدن ،فرآوری موادمعدنی

116

مهندسی معدن ،مکانیک سنگ

114

مهندسی مواد  ،سرامیک

117

مهندسی مواد،خوردگی و حفاظت مواد

113

مهندسی مواد،شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

111

نانوفناوری  -نانومواد

111

مهندسی سیستم های سالمت

111

مهندسی صنایع  -سیستم های مالی

119

مهندسی صنایع و بهینه سازی سیستم ها

114

مهندسی صنایع ،مدل سازی سیستم های کالن  -برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

115

مهندسی صنایع ،مدل سازی سیستم های کالن  -تحقیق در عملیات

116

مهندسی صنایع ،مدیریت سیستم وبهره وری

114

مهندسی فناوری اطالعات  -سامانه های شبکه ای

دانشكده مهندسی صنایع و سیستم ها

دانشكده مهندسی برق و كامپیوتر
117

مهندسی برق ،الکترونیک  -افزاره های میکرو و نانو الکترونیک

113

مهندسی برق ،الکترونیک  -سیستم های الکترونیک دیجیتال

111

مهندسی برق ،الکترونیک  -مدارهای مجتمع الکترونیک

111

مهندسی برق ،قدرت  -الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

111

مهندسی برق ،قدرت  -سیستم های قدرت

119

مهندسی برق ،کنترل  -اتوماسیون صنعتی

114

مهندسی برق ،کنترل  -نظریه کنترل

115

مهندسی برق ،مخابرات  -مخابرات سیستم

116

مهندسی برق ،مخابرات  -مخابرات میدان و موج

114

مهندسی پزشکی  -بیوالکتریک

117

مهندسی کامپیوتر  -رایانش امن

113

مهندسی کامپیوتر  -معماری سیستم های کامپیوتری

191

مهندسی کامپیوتر  -نرم افزار

دانشكده مهندسی شیمی
191

مهندسی پلیمر

191

مهندسی شیمی  -بیوتکنولوژی

199

مهندسی شیمی  -ترموسینتیک و کاتالیست
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194

مهندسی شیمی  -زیست پزشکی

195

مهندسی شیمی  -طراحی فرایند

196

مهندسی شیمی  -فرآیندهای جداسازی

194

مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون

197

مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری)

دانشكده مهندسی عمران و محیط زیست
193

مهندسی عمران  ،سازه

141

مهندسی عمران  ،مهندسی زلزله

141

مهندسی عمران  ،مهندسی محیط زیست

141

مهندسی عمران ،حمل و نقل

149

مهندسی عمران ،راه و ترابری

144

مهندسی عمران ،ژئوتکنیک

145

مهندسی عمران ،مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

146

مهندسی عمران ،مهندسی سواحل ،بنادر و سازه های دریایی

144

مهندسی عمران ،مهندسی و مدیریت منابع آب
دانشكده فناوری های برتر

147

مهندسی پزشکی ،بیو متریال

143

مهندسی ساختمان های هوشمند

دانشكده مهندسی مكانیك
151

مهندسی مکاترونیک

151

مهندسی مکانیک  ،طراحی کاربردی

151

مهندسی مکانیک  ،تبدیل انرژی

159

مهندسی مکانیک  ،ساخت و تولید

154

مهندسی هوا فضا  -آئرودینامیک

155

مهندسی هوا فضا  -جلوبرندگی

156

مهندسی هوا فضا  -دینامیک پرواز و کنترل

154

مهندسی هوا فضا  -سازه های هوایی

دانشكده هنر
157

ادبیات نمایشی

153

ارتباط تصویری

161

بازیگری *

161

برنامه ریزی شهری

161

برنامه ریزی منطقه ای
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169

پژوهش هنر

164

تصویر متحرک

165

سینما

166

طراحی شهری

164

کارگردانی نمایش

167

مدیریت پروژه و ساخت

163

مهندسی معماری  -فنی

141

مهندسی معماری منظر

141

نقاشی

141

هنر اسالمی  -نگارگری

*در رشته بازیگری داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش ،ملزم به شرکت درآزمون شفاهی در زمان مورد
نظر دانشگاه نیز می باشند.
برای ورود به سامانه جامع دانشگاهی(گلستان) به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
http://golestan.modares.ac.ir
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