
در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون( استعدادهاي  دانشگاه هاي ديگرفراخوان پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي 
  96-97درخشان) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي سال تحصيلي 

آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي  "دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي به استناد 
و مصوبات  24/5/1394مورخ  96474/21وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اصالحيه شماره  5/5/1393مورخ  77948/21به شماره  "ارشد

  مي پذيرد. رشته هاي زيرتعداد محدودي دانشجو در  دانشگاه هاي دولتيدانش آموختگان واجد شرايط  از بين دانشجويان وداخلي 

  جدول رشته ها

 ظرفيت  نام رشته ظرفيت  نام رشته
  2  شيمي فيزيك -شيمي  2  حالت جامد -فيزيك

  1  شيمي تجزيه  -شيمي  1  نجومي -فيزيك
  2  شيمي معدني  -شيمي    
        

  1  مديريت منابع آب -مهندسي عمران  2  آناليز -رياضي محض-رياضي
  1  مشترك با پژوهشگاه نيرو -سازه -مهندسي عمران  1  هندسه توپولوژي -رياضي محض -رياضي

  1  مشترك با پژوهشگاه نيرو -خاك و پي -مهندسي عمران  3  جبر -رياضي محض -رياضي
  1  ترابريراه و  -مهندسي عمران  2  آناليز عددي -رياضي كاربردي -رياضي

  3  محيط زيست -مهندسي عمران  1  آمار رياضي  -آمار
  1  محيط زيست مشترك با پژوهشگاه نيرو -مهندسي عمران    
  2  سواحل بنادر و سازه هاي دريايي -مهندسي عمران    
  1  مديريت ساخت -مهندسي عمران    
        
  3  ساخت و توليد -مهندسي مكانيك  1  نانو مواد -نانوفناوري

        
  1  آيروديناميك -مهندسي هوافضا  2  جلوبرندگي -مهندسي هوافضا

  1  سازه هاي هوايي -مهندسي هوافضا  1  مهندسي فضايي -مهندسي هوافضا
        

      1  استراتژي -مديريت كسب و كار
  

  شرايط پذيرش 

 پيوسته دانشگاه هاي دولتيتحصيل در مقطع كارشناسي  .1

تحصيلي و كسب ميانگين كل ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم  نيمسال 7واحد درسي پس از  115گذراندن حداقل  .2
 ورودي خود.

 حداكثر مدت زمان تحصيل برابر با هشت نيمسال تحصيلي. .3

   .96و حداكثر تا پايان شهريور  95-96دانش آموختگي در نيمسال اول يا دوم سال تحصيلي  .4

  نكات مهم

را به دقت مطالعه نماييد. پس از ثبت نام وجه  راهنماي ثبت نام و اطالعيهپيش از اقدام به بارگذاري مدارك و ثبت نام، " لطفا :1توجه 
  پرداخت شده بازگشت داده نخواهد شد.



نشگاه آزاد، را بررسي خواهد نمود. دانشجويان ساير دانشگاه ها( دا دانشگاه هاي دولتيدرخواست هاي دانشجويان ": دانشگاه صرفا2توجه 
  شد. پيام نور، غير انتفاعي، جامع علمي كاربردي و ...) از ارسال فرم درخواست و واريز وجه خودداري نمايند. وجه واريزي بازگردانده نخواهد

  دانشجويان هر رشته تنها در رشته تحصيلي خود مجاز به ارائه درخواست مي باشند. :3توجه 

براي دفاع از پروژه و اخذ نمرات ميهماني و ... به منظور رعايت زمان دانش آموختگي طبق قوانين و تاريخ : بديهي است برنامه ريزي 4توجه 
  هاي اعالمي دانشگاه به عهده دانشجو و دانشكده مي باشد و اين دفتر مسئوليتي در قبال آن ندارد.

مسئوليت صحت اطالعات بارگذاري شده به عهده متقاضي بوده و در صورت عدم صحت، دانشگاه مطابق مقررات برخورد خواهد  :5توجه 
  نمود. 

  : به حداكثر زمان ثبت نام توجه فرماييد. زمان ثبت نام تمديد نخواهد شد.6توجه 

ابراين خواهشمند است از مراجعه حضوري و يا تماس تلفني شرايط پذيرش و راهنماي ثبت نام از وضوح كافي برخوردار است. بن :7توجه 
  فرماييد.  خودداري" جدان آبه منظور پرسش مجدد موارد يا اصرار بر تغيير 

  

  نحوه ارائه درخواست

انه جامع ـاز طريق سام 2/5/95ضروري است داوطلبان واجد شرايط پس از مطالعه راهنماي ثبت نام غير حضوري حداكثر تا تاريخ 
  نشگاهي( گلستان) با ورود اطالعات، و بارگذاري مدارك مورد نياز، در محل هاي پيش بيني شده، ثبت نام نمايند. دا

  

  مدارك مورد نياز

  الزم است داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام، فايل مدارك را آماده نمايند.

  تصوير صفحه اول شناسنامه. 1

  تصوير پشت و روي كارت ملي .2

مقطع كارشناسي بدون تاييد يا مهر و امضا دانشگاه است. اين كارنامه مي بايست  كارنامه كليريز نمره كارشناسي( منظور از ريز نمره،  .3
نيمسالهاي و  مشخصات دانشجو، آرم دانشگاه يا. نام از آموزش دانشكده يا دانشگاه درخواست شود و حداكثر دو صفحه مي باشد

مداركي كه مشخصات . هيچيك از اين اطالعات حذف نگرددبايست مشخص بوده و هنگام بارگذاري در سيستم مي  معدل هاو  تحصيلي
باشد، قابل بررسي نخواهد بود. ضمنا هرگونه تغييري در اصل  ذكر شده را نداشته باشند و يا توسط دانشجو ريز نمرات تايپ و تهيه شده

  شگاه و ... با استفاده از نرم افزارهايي مانند فنوشاپ و ...) تخلف محسوب مي گردد. كارنامه ( كم يا اضافه نمودن مطلب يا آرم دان

گواهي رتبه: گواهي رتبه مي بايست بيانگر رشته، رتبه تا پايان نيمسال هفتم، معدل تا پايان نيمسال هفتم و تعداد دانشجويان ورودي  .4
  ي بايست مشخص باشند. دانشگاه مامضا و مهر صدور نامه و تاريخ ، شمارهباشد. 

  (پانصد هزار ريال) به صورت الكترونيكي از طريق سامانه جامع دانشگاهي( گلستان).   500000پرداخت هزينه ثبت نام به مبلغ  .5

  (صفحات به صورت سري و به دنبال هم بارگذاري گردد). كيلو بايت. 500حداكثر  JPGتذكر: كليه فايل هاي ارسالي در فرمت 

  دفتر استعدادهاي درخشان -موفقيت با آرزوي


