
  مهم ءاطالعيه
 1399-1400متقاضيان پذيرش بدون آزمون( استعداد درخشان) در مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد سال تحصيلي به اطالع             

  مي رساند: 

 12ساعت ، كليه متقاضيان مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد از 15/01/1399 در تاريخ قبلي دفتر استعدادهاي درخشان  ءپيرو اطالعيه
قادر خواهند بود مراحل ثبت نام خود را مطابق فراخوان قبلي پذيرش در مقطع  ،و پس از مطالعه نكات زير، 25/01/1399روز دوشنبه مورخ 

  مربوطه، تكميل نمايند. 

  نكات مهم:
 است. 09/02/1399مورخ  سه شنبهبدون آزمون روز  كارشناسي ارشدو  مقطع دكتريحداكثر مهلت ثبت نام براي متقاضيان  .1

، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي شاغل به تحصيل مي باشندبدون آزمون كه در  دكتريمتقاضيان مقطع  .2
شماره ، نام و نام خانوادگيمي توانند درخواست خود را با ذكر  98-99نيمسال دوم براي دريافت گواهي اشتغال به تحصيل 

، به آدرس پست گواهي براي پذيرش بدون آزمون در دانشگاهمقطع تحصيلي، و ذكر ارائه دانشجويي، 
گواهي مربوطه را به  ساعت 48حداقل مربوطه، ارسال نمايند. در اين صورت پس از  آموزش دانشكده) Emailالكترونيكي(

همچنين براي . دريافت خواهند نمود امضاء شده و بدون مهرشماره و ، PDFصورت الكترونيكي، در ايميل خود و در قالب فايل 
مراحل ثبت نام خود و  نمودهرا دريافت  1000گزارش به سامانه گلستان،  مي توانند با مراجعه غير رسمي كارنامه كليدريافت 

در سايت استعدادهاي درخشان  13/12/98در تاريخ و فراخوان مقطع مربوطه كه  "راهنماي ثبت نام غير حضوري "را مطابق 
و هنوز گواهي دريافت نكرده اند،  دانش آموخته شدهاطالع رساني شده است، به انجام رسانند. عالوه بر اين متقاضياني كه 

مي ، ده باشددرج ش "فارغ التحصيل "چنانچه نامه نظام وظيفه را بارگذاري نمايند و يا در كارنامه كلي آنها وضعيت دانشجو 
توانند با عالمت دار كردن اين كلمه در كارنامه كلي، آن را به جاي مدرك فراغت از تحصيل، بارگذاري نمايند. براي ساير مدارك 
احتمالي ديگر نيز از طريق ايميل هاي اعالم شده با آموزش دانشكده ها يا مديريت مربوطه در دانشگاه تماس حاصل فرماييد. 

صدور گواهي حسب مقطع  معتبر هاي درخشان صادر نمي شود و مرجعهيچ گونه گواهي در دفتر استعداد قابل ذكر است كه
 تحصيلي تنها مديريت هاي تحصيالت تكميلي و آموزش دانشگاه مي باشند. 

س حاصل براي چگونگي دريافت مدارك و مشكالت احتمالي،  تنها با دانشگاه هاي خود تما دانشجويان ساير دانشگاه ها      
 فرمايند.

بدون آزمون كه در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي شاغل به تحصيل مي باشند،  كارشناسي ارشدمتقاضيان مقطع  .3
نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، مقطع تحصيلي، و الزم است درخواست خود را با ذكر  گواهي رتبهبراي دريافت 

مديريت امور آموزشي دانشگاه به  )Emailبه پست الكترونيكي( ارائه گواهي براي پذيرش بدون آزمون در دانشگاه، بيان
گواهي مربوطه را به  ساعت 48حداقل ارسال نمايند. در اين صورت پس از  Educational_service@kntu.ac.irآدرس: 

سامانه با مراجعه به  كارنامه كلي غير رسمينين براي دريافت صورت الكترونيكي، در ايميل خود دريافت خواهند كرد. همچ
و فراخوان مقطع  "راهنماي ثبت نام غير حضوري "و مراحل ثبت نام خود را مطابق نموده را دريافت  1000گزارش  ،گلستان

 در سايت استعدادهاي درخشان اطالع رساني شده است، به انجام رسانند. 24/12/98مربوطه كه در تاريخ 

براي چگونگي دريافت مدارك و مشكالت احتمالي،  تنها با دانشگاه هاي خود تماس حاصل  دانشجويان ساير دانشگاه ها      
 فرمايند.



د ئيتنها منجر به عدم تا( مانند گواهي اشتغال به تحصيل نيمسال اول) بديهي است بارگذاري مدرك غير مرتبط يا نامعتبر  .4
  عهده متقاضي خواهد بود. و مسئوليت آن به شدهمتقاضي 

 

با  "لطفا ،صبورانه و به دقت مطالعه فرماييد. در صورت وجود سوالي در ذهن ،لطفا اطالعيه را بي نياز از تكنيك هاي تندخواني .5
مطالعه مجدد فراخوان و ساير اطالعيه هاي مربوطه پاسخ خود را بيابيد. ايميل هاي دريافتي در روزهاي اخير نشان دهنده عدم 

از ابتدا مطالعه  "مجددا ،مطالعه نفرموده ايد صبورانه و به دقتچنانچه توجه به اطالعيه ها و يا بي دقتي در مطالعه بودند. بنابراين 
                       نموده و از كشفيات و دقت نظر خود لذت ببريد.

 

 سپاسگزاريم.  ،از اينكه اطالعيه ها را به طور مستمر پيگيري مي فرماييد .6

  
 

 دفتر استعدادهاي درخشان

 


