
  اطالعيه
مطابق مطالب مشروح آدرس پست الكترونيكي دفتر استعدادهاي درخشان  :به اطالع متقاضيان و دانشجويان محترم مي رساند

به ضرورت جلوگيري از اتالف وقت و احترام به صرف وقتي كه در تهيه اطالعيه ها همچنين . در اين اطالعيه اعالم خواهد شد
موارد زير خودداري خواهد شد. بنابراين خواهشمند است  بهو نيز اطالع رساني موارد مختلف صورت گرفته است از پاسخ 

موارد پرسش از يا  ،ر مطالعه اطالعيهايميلي كه نشان دهنده بي دقتي د موارد مذكور ايميل ارسال نفرماييد. از براي پرسش
  از ارسال كننده خواهد بود. ضمن آنكه هيچ پاسخي نيز ارسال نخواهد شد.  ،غير ضروري باشد موجب كسر امتياز دقت

 ذكر شده باشند؛ پاسخ داده نخواهد شد. متواليو  فراخوان هاي مربوطهو  اطالعيه هاكليه سواالتي كه پاسخ آن در  .1
 مرحله به مرحله و در اطالعيه هاي متعدد ذكر شده باشند. ،يل شرايط فعلي اطالعاتممكن است به دل

مشكالت مربوط به بارگذاري مدرك در سيستم چنانچه مربوط به بي دقتي فرد به اطالعيه ها و راهنماي غيرحضوري  .2
 ثبت نام باشد پاسخ داده نخواهد شد. مگر آنكه سيستم با مشكلي جديد مواجه شده باشد. 

پرسش از تاريخ اعالم نتايج. بديهي است در شرايطي كه هنوز آزمون ها برگزار نشده چنين تاريخي تعيين نخواهد  .3
در  كارشناس، نظر اعالم شده به محض بررسي و ثبت نظر ،شده باشداينكه اگر مدارك داوطلبي بررسي  شد. ضمن
 براي متقاضي قابل رويت خواهد بود. موارد بررسي نشده نيز به ترتيب بررسي خواهد شد. سيستم

پرسش از احتماالت يا موارد آيين نامه اي. مانند: چند درصد پذيرش خواهيد داشت؟ چند درصد احتمال پذيرش  .4
 و ...  ؟ آمار سال گذشته من وجود دارد

كه  مساله ايكه هنوز تصميم گيري نشده اند. واضح است كه هر پرسش از تاريخ مصاحبه دكتري و موارد مشابهي  . 5
مانند ساير موارد از طريق اطالعيه ها اعالم خواهند  ،تصميم گيري و مشخص شود و متقاضي در آن ذي نفع باشد

 شد. 

 هر موردي كه غير ضروري و بي ارتباط با اصل درخواست متقاضي باشند.  .6

  شد،همان طور كه پيشتر هم توضيح داده 

.رعايت حقوق و احترام به كساني كه براي رفع مشكل متقاضيان و اطالع از اهم امور، اهتمام به تهيه اطالعيه،  فراخوان، و 1 
  داده نشود.  يدوباره پاسخ آنان دستورالعمل ها نموده اند ايجاب مي كند كه از جانب متقاضي پرسش دوباره نشود و از جانب

اقدام نموده اند، ايجاب مي نمايد كه وقت كارشناسان ه با دقت و نظم اطالعيه ها را پيگيري و ك متقاضياني. رعايت حقوق 2
براي پاسخگويي به درخواست اصلي اين عزيزان صرف شود، تا در فرصت مطلوبي قادر به برنامه ريزي و تصميم گيري هاي 

  بعدي باشند.

دارد، و خصوصا در شرايط فعلي كشور، ارتباط دوطرفه از طريق  . از آنجا كه در هر فعاليتي احتمال بروز خطاهايي وجود3
در حالي كه وجود مراجعات غيرحضوري  .ايميل يا تلفن و ... مي بايست در خدمت رفع هر چه سريعتر اين قبيل مشكالت باشد

  خواهند شد.  پاسخگويي به موقعيا  تشخيص مراجعات ضروريو حضوري غير ضروري تنها مانع 

آرزوي موفقيت و آرامش براي تك تك  با بسته به همراهي شما، با رعايت موارد فوق و نيزفتر استعدادهاي درخشان بنابراين د
 Excellent@kntu.ac.irمتقاضيان محترم با آدرس پست الكترونيكي مقابل در خدمت عزيزان متقاضي خواهد بود. 


