بسمه تعالی

پرسش های متداول درخصوص فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)
در دوره های کارشناسی ارشد سال 1397
ردیف

پاسخ

پرسش

قسمت آموزش وبگاه دانشگاه  /بخش گزیده اخبار

فراخوان پذیرش در کدام قسمت وبگاه دانشگاه قرار
1

دارد؟

2

آیا مهلت ثبت نام تمدید می شود؟

همچنین در صفحه اول دانشگاه لینک پذیرش دانشجو و قسمت
چپ صفحه آموزش /لینک دسته بندی اخبار  /اخبار پذیرش
برگزیدگان علمی
در پایان مهلت ثبت نام مشخص و از طریق وبگاه دانشگاه اطالع
رسانی می شود.
صرفا دانشگاه های دولتی دوره کارشناسی پیوسته روزانه مراکز

فارغ التحصیالن و دانشجویان نیمسال آخر کدام استان به تشخیص دانشگاه  /شایان ذکر است فهرست
3

دانشگاه ها می توانند درخواست پذیرش نمایند؟

دانشگاه های مورد تایید در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
تعریف شده و توسط داوطلبان قابل انتخاب است .دانشجویان
سایر دانشگاه ها مجاز به ارائه درخواست پذیرش نمی باشند

آیا فارغ التحصیالن و دانشجویان نیمسال آخر
4

دانشگاه های دولتی وابسته به مراکز استان ها مجاز به خیر به پاسخ سوال  3توجه شود.
ارائه درخواست پذیرش می باشند؟

5

6

آیا برای کسر معدل ارفاق قائل می شود؟

خیر ،معدل دوره کارشناسی داوطلب باید دقیقا مطابق با حداقل
معدل اعالم شده در فراخوان پذیرش باشد.

آیا داوطلبان در صورت احراز شرایط پذیرش تا پایان

خیر ،وفق آیین نامه ابالغی وزارت متبوع داوطلبانی که پس از 6

نیمسال هفتم تحصیلی مجاز به ارائه درخواست پذیرش

نیمسال تحصیلی و با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی حائز

می باشند؟

کلیه شرایط اختصاصی و عمومی مندرج در فراخوان پذیرش
دانشگاه باشند مجاز به ارائه درخواست پذیرش می باشند.

آیا امکان بررسی درخواست پذیرش داوطلبانی که جزء خیر ،احراز کلیه شرایط اختصاصی و عمومی پذیرش برای
7

 %10دانشجویان هم رشته و هم ورودی نیستند لیکن بررسی درخواست پذیرش داوطلبان ضروری است.
دارای سایر شرایط پذیرش می باشند وجود دارد؟
آیا دانشجویان غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه

8

های خارج از کشور مجاز به ارائه درخواست پذیرش خیر
می باشند؟

9

آیا پذیرش دانشجو از این طریق با پرداخت شهریه

خیر به صورت آموزش رایگان است

تحصیلی است؟
1

آیا دانشگاه در رشته های علوم پزشکی نیز از این خیر این گروه از داوطلبان باید از طریق وزرات بهداشت ،درمان و
10

آموزش پزشکی برای اخذ پذیرش اقدام نمایند.

طریق دانشجو می پذیرد؟

اگر ریزنمرات دوره کارشناسی در یک صفحه قرار بله /اگر ریزنمرات در بیش از یک صفحه باشد باید به صورت
11

نگرفته باشد امکان بارگذاری در سامانه ثبت نام وجود فایل  PDFذخیره و در سیستم بارگذاری شود .شایان ذکر است
ریزنمرات باید حاوی مشخصات دانشجو و نوع دوره تحصیلی بر

دارد یا خیر؟

روی آن باشد.
12

13

14

آیا ریزنمرات باید رسمی و دارای مهر دانشگاه محل

خیر ضرورتی به ممهور شدن به مهر دانشگاه وجود ندارد.

تحصیل باشد؟

فرم های مورد نظر در وبگاه دانشگاه بخش آموزش /گزیده اخبار

داوطلبان فرم های ثبت نام را باید از کدام قسمت

در کنار متن اطالعیه قرار دارد.

سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) دریافت کنند؟
آیا تکمیل فرم ثبت اطالعات ضروری است؟

بله

آیا فرم ثبت اطالعات باید توسط دانشگاه محل تحصیل خیر فرم مورد نظر صرفا باید توسط داوطلب تکمیل و امضاء
15

شود.

نیز تایید شود؟
در صورتی که در بارگذاری مدارک در سامانه جامع

16

مجددا نوع فرمت مدرک و حجم فایل کنترل شود باید دقیقا مطابق

دانشگاهی (گلستان) با پیغام خطا مواجه شدیم چه

با نوع و حجمی باشد که در سامانه گلستان تعریف شده است.

راهکاری برای رفع خطا وجود دارد ؟

خیر ضروری نیست لیکن در صورت اظهار داوطلب در فرم ثبت
17

اطالعات داوطلب ،بارگذاری مستندات مربوط برای بررسی و

آیا بارگذاری سوابق پژوهشی ضروری است؟

احتساب امتیاز مربوط ضروری است.
خیر ،در صورت نیاز به برگزاری مصاحبه علمی برای داوطلبان

18

آیا داوطلبان واجد شرایط توسط دانشگاه برای واجد شرایط به تشخیص و تایید گروه آموزشی مربوط ،صرفا از
داوطلبان ذی ربط برای برگزاری جلسه مصاحبه علمی دعوت

برگزاری مصاحبه علمی به دانشگاه دعوت خواهند شد؟

می شود.
درخواستی خطاب به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
درصورت فراموش کردن گذرواژه چگونه می توان مبنی بر فراموش کردن گذرواژه ودرخواست گذرواژه جدید به
19

شماره نمابر  82883025همراه با تصویر کارت ملی ارسال شود.

گذرواژه جدید دریافت کرد؟

ضروری است در درخواست مشخصات زیر درج شود:
نام و نام خانوادگی
2

شماره پرونده دریافتی از سیستم
رشته مورد تقاضا
شماره تلفن

3

