
استعدادهاي ( در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه هاي دولتي پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي فراخوان
   98-99درخشان) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براي سال تحصيلي 

 در پذيرش :مي رساند(اعم از دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و ساير دانشگاه هاي دولتي)  به اطالع كليه متقاضيان
" آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد" مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون به استناد 
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  انجام مي پذيرد.  مصوبات داخليو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

   شرايط پذيرش

كه واجد شرايط زير باشند، مجاز به ارائه درخواست  دولتيهاي  دانشگاه مجموع روزانه و شبانه)( پيوستهكارشناسي دانشجويان دوره 
  پذيرش به دانشگاه هستند: 

برتر  درصد پانزدهبه لحاظ ميانگين كل جزو  دوره هايواحد سه چهارم از كلنيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل شش پس از .1-1
   دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند.

  دانش آموخته شوند. .حداكثر در هشت نيمسال تحصيلي1-2

  سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش آموختگي آنها باشد. 98-99. سال تحصيلي 1-3

هم رشته  دانشجويان هشت نيمسا ِل  . متقاضياني كه در طول شش يا هفت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شوند و به لحاظ ميانگين كل2
  .3-1رعايت بند  با  جزو پانزده درصد برتر باشـند خود وغيرهم ورودي

دانشجويي براي ورود به همان رشته و به شرط آن كه از لحاظ ميانگين  -المپيادهاي علمي نهايي. برگزيدگان رتبه هاي اول تا پانزدهم 5
  .3-1با رعايت بند  درصد برتر هم رشته و ورودي دانشگاه مبدا باشند 20كل جزو 

و  ،( ده درصد بعدي نسبت به پانزده درصد برتر)برتر هم رشته و ورودي خود بوده درصد 25. دانشجوياني كه از لحاظ ميانگين كل جزو 6
و عدم  15كل حداقل حداكثر در مدت هشت نيمسال دانش آموخته شوند، به ترتيب اولويت رتبه متقاضيان و به شرط كسب ميانگين 

  انشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي)براي د "صرفا( .درصد برتر پانزدهتكميل ظرفيت پذيرش بدون آزمون توسط 

  ظرفيت پذيرش و ساير موارد اشاره نشده، مطابق با آيين نامه وزارتي خواهد بود.

  

  نكات مهم

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

 دانشگاه هاي دولتي برتر ورودي درصد پانزده درخواست هاي دانشجويان"صرفا براي پذيرش دانشجو از دانشگاه هاي ديگر، :2توجه 
با رتبه و دانشجويان دانشگاه آزاد، پيام نور، غير انتفاعي، جامع علمي كاربردي و ...) ( دانشجويان ساير دانشگاه هابنابراين . شدبررسي خواهد 

  از ارسال فرم درخواست و واريز وجه خودداري نمايند. وجه واريزي بازگردانده نخواهد شد.دانشگاه هاي ديگر،  ي بيش از پانزده درصد برتر



وارد سيستم شده و همان مراحل درخواست  ههاي بين رشته اي هستند بايد دو باركساني كه عالوه بر رشته خود، متقاضي رشته  :3توجه 
  اجرا و وجه واريز نمايند." رشته اول را مجددا

از رشته رشته يك و  گرايش به ترتيب اولويت عالقمندي اعالم گردد)پنج ( هر دانشجو تنها مي تواند متقاضي يك رشته ي خود :4توجه 
مي  ،موختگان رشته هاي مجاز مقطع كارشناسي هر رشته مطابق جدولآ نشداجدول اعالمي باشد. بنابراين تنها هاي بين رشته اي مطابق 

مورد بررسي قرار  ،مجاز اعالم تقاضا نمايد هاي چنانچه دانشجويي بدون توجه به جدول رشتهتوانند متقاضي يك رشته بين رشته اي باشند. 
   نخواهد گرفت و وجه پرداخت شده نيز بازگشت داده نخواهد شد.

: بديهي است برنامه ريزي براي دفاع از پروژه و اخذ نمرات ميهماني و ... به منظور رعايت زمان دانش آموختگي طبق قوانين و تاريخ 5توجه 
  به عهده دانشجو و دانشكده مي باشد و اين دفتر مسئوليتي در قبال آن ندارد. مربوطه هاي اعالمي دانشگاه

نداشته و مطابق  يمسئوليت صحت اطالعات بارگذاري شده به عهده متقاضي بوده و در صورت عدم صحت، دانشگاه هيچ مسئوليت :6توجه 
  مقررات برخورد خواهد نمود. 

  يد. زمان ثبت نام تمديد نخواهد شد.به حداكثر زمان ثبت نام توجه فرماي: 7توجه 

شرايط پذيرش و راهنماي ثبت نام از وضوح كافي برخوردار است. بنابراين خواهشمند است از مراجعه حضوري و يا تماس تلفني  :8توجه 
   خودداري فرماييد." ن جداآبه منظور پرسش مجدد موارد يا اصرار بر تغيير 

  جدول رشته هاي بين رشته اي

  رشته هاي مجاز مقطع كارشناسي براي پذيرش رشته مورد نظر   رشته هاي كارشناسي ارشد رديف
 مهندسي هوافضا  -مهندسي برق -مهندسي مكانيك -سخت افزار و نرم افزار)( مهندسي كامپيوتر  مكاترونيكمهندسي   1
گرايش  پزشكيمهندسي   2

  بيوالكتريك
  سخت افزار و نرم افزار) ( مهندسي كامپيوتر -مهندسي پزشكي -مهندسي برق

مهندسي صنايع گرايش   3
  مالي  مهندسي

به شرط عدم تكميل ظرفيت ( مهندسي صنايع، رياضي، اقتصاد و حسابداري با ديپلم رياضي فيزيك
  توسط متقاضيان رشته صنايع)

(گرايش مديريت كسب و كار  4
 )ماليزاريابي و با

  تكميل ظرفيت توسط متقاضيان رشته صنايع)به شرط عدم ( تمام رشته هاي فني و مهندسي

  

  نحوه ارائه درخواست

از طريق سامانه جامع  24/01/98 ضروري است داوطلبان واجد شرايط پس از مطالعه راهنماي ثبت نام غير حضوري حداكثر تا تاريخ
  دانشگاهي( گلستان) با ورود اطالعات، و بارگذاري مدارك مورد نياز، در محل هاي پيش بيني شده، ثبت نام نمايند. 

  مدارك مورد نياز

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

  . تصوير صفحه اول شناسنامه1

  پشت و روي كارت ملي. تصوير 2



مي بايست  تاييد يا مهر و امضا دانشگاه است. اين كارنامه بدونمقطع كارشناسي  كارنامه كلي ،منظور از ريز نمره. . ريز نمره كارشناسي3
(لطفا از بارگذاري كارنامه ترم به ترم خودداري . حداكثر دو صفحه مي باشدو  همه نيمسال هاي تحصيلي دانشجونشان دهنده 

)در كارنامه راهنمايي بگيريددانشكده خود گردد. چنانچه طريقه دسترسي به گزارش كارنامه كلي را نمي دانيد لطفا از آموزش 
مي بايست مشخص بوده و هنگام بارگذاري  معدل هاو  نيمسالهاي تحصيليو  مشخصات دانشجو، نام و آرم دانشگاه بارگذاري شده

	"ضمنا . در غير اين صورت مدارك بررسي نخواهد شد.نگردد از طريق فتوشاپ اضافهو يا  حذفهيچيك از اين اطالعات  ،در سيستم

  اضافه گردد، تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد قانوني مي باشد. توسط متقاضي، چنانچه به فرمت اصلي كارنامه دانشگاه مواردي

( با ذكر ششم  تا پايان نيمسالرتبه ، رشتهرتبه مي بايست بيانگر تحصيلي و المپياد حسب مورد. گواهي گواهي رتبه  :. گواهي رتبه4
تعداد و  ،ششم معدل تا پايان نيمسال  ،كل واحدهاي دوره، تا پايان نيمسال ششم تعداد واحد گذرانده ،نيمسال مورد نظر)

   باشد. دانشجويان ورودي

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

كل ، تا پايان نيمسال ششم تعداد واحد گذراندهاطالعاتي كه در سامانه گلستان درج مي گردد از قبيل: كليه  :1 يادآوري مهم
مي بايست بر اساس گواهي صادر شده توسط  ،تعداد دانشجويان وروديو  ،ششممعدل تا پايان نيمسال  ،واحدهاي دوره

  دانشگاه مربوطه باشد.

بنابراين در فاصله . گلستان خواهند شد ام در سامانهقادر به شروع ثبت ن 01/01/98كليه متقاضيان از تاريخ  :2 يادآوري مهم
  موجود خواهند توانست مدارك الزم را تهيه نمايند.

اطالعيه باشد ولي فرمت آن به اختيار دانشگاه  4گواهي رتبه مي بايست شامل كليه موارد ذكر شده در بند  :3 يادآوري مهم
بنابراين از تماس براي صادر كننده مي باشد و هيچگونه فرم از پيش طراحي شده اي از جانب اين دانشگاه ارائه نمي شود. 

  خودداري گردد.  "دريافت فرم جدا

تا نمايند؛  پيگيرياطالعيه هاي دانشگاه را  ،در فواصل زماني مناسب متقاضيان محترم : خواهشمند است4يادآوري مهم 
  ند.يجاد شده باشد، به موقع مطلع گردچنانچه بر اساس اطالعات تكميلي سازمان هاي ذيربط تغييري در رشته ها ا

  

   .كيلو بايت 500حداكثر و هر فايل  JPGتذكر: كليه فايل هاي ارسالي در فرمت 

  د سپاسگزاريم.اطالعيه و راهنما را به دقت مطالعه مي فرماييبه ثبت درخواست، ام قبل از اقداينكه از 

  دفتر استعدادهاي درخشان -ي موفقيتبا آرزو

  

  

  

       


