اطالعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد (استعداد درخشان)برای
نیمسال اول سال تحصیلی  98-99در دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
این دانشگاه بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در راستای اجرای آیین نامه شماره  12/44977مورخ  99/5/5وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری درصدد پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان برای دوره کارشناسی ارشد در نیم سال اول سال
تحصیلی  97 -99می باشد .قابل ذکر است متقاضیان باید دارای شرایط ذیل باشند .همچنین رشته های درخواستی در جدول
پیوست ارائه شده اند.
. 1فارغالتحصیل مقطع کارشناسی (دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاهها که هنوز فارغالتحصیل نشدهاند ،الزم است گواهی
مبنی بر فراغت از تحصیل تا 97/6/92ارائه نمایند)
.1داوطلبین بایستی کلیه شرایط صالحیتهای عمومی برای ورود به دورههای تحصیالت تکمیلی طبق ضوابط وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری را دارا باشند.
.9مشمول ضوابط و شرایط ((آییننامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد)) باشند.
شرایط اختصاصی :
* امتیازات داوطلبان مطابق آییننامه شماره 12/44977مورخ ( 99/5/5آییننامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره
تحصیلی کارشناسی ارشد) وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری طبق بندهای زیر محاسبه و رتبهبندی میگردد.
.2پس ازشش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحد درسی به لحاظ میانگین کل جز پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته
و هم ورودی خود باشد.
تبصره :دانشگاه اختیار دارد متقاضیانی را که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با
میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جز پانزده درصد برتر باشند ،به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش
بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد همان سال پذیرش نماید.
.1حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانشآموخته شود.
.9پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانشآموختگی و صرفاً برای یکبار امکانپذیر است.
.7پذیرش در رشتههای تحصیلی مرتبط به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.
 .5متقاضیان بایستی در بازه زمانی  2994/74/2لغایت  2997/76/92فارغالتحصیل شوند.
.4برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی با ارائه معرفینامه از دبیرخانه المپیادجهت ورود به
همان رشته یا رشتههای مرتبط با تشخیص شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مدارک موردنیاز:
 -2یک قطعه عکس رنگی تمامرخ ( .9×7نوع فایل )JPG
-1تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی( .نوع فایل )JPG
-9تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آمادهبهخدمت معتبر جهت داوطلبان مرد( .نوع فایل )JPG
-7تصویر ریزنمرات کارشناسی به تفکیک نیمسال تحصیلی در سربرگ دانشگاه محل تحصیل( .نوع فایل )JPG
-5تصویر گواهی رتبه از دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی (با ذکر تعداد دانشجویان پذیرفتهشده هم ورودی ،طول مدت
تحصیل دانشجو در آن مقطع ،معدل و رتبه دانشجو و نوع دوره تحصیلی منظور روزانه  /شبانه بودن است)( .نوع فایل )JPG
-6تصویر مدارک برگزیده شدن در المپیادهای علمی دانشجویی به همراه چکیده مطالب آنها( .نوع فایل )JPG
-4تکمیل و ارسال فرم ثبت اطالعات داوطلبان ورود به دورههای کارشناسی ارشد دانشگاه و فرم ب(الزم به ذکر است هر داوطلب
حداکثر مجاز به انتخاب  1گرایش در رشته خود است)( .نوع فایل )JPG
-7پرداخت الکترونیکی مبلغ  777777ریال از مسیر آموزش/شهریه/پرداخت الکترونیک  .مبلغ فوق غیرقابل استرداد است.

نحوه ارائه مدارک:
-1ثبتنام( )http://golestan.kgut.ac.ir/پس از ورود به سیستم و سپس قسمت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد استعداد
درخشان ،الزم است فرم مشخصات اولیه را تکمیل نموده آنگاه مشخصات داوطلب بهصورت موقت ثبت میگردد و نام کاربری و
رمز عبور به داوطلب اختصاص مییابد .سپس مجدداً از قسمت ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور دریافتی وارد سامانه
جامع آموزش شده و مدارک موردنیاز به شرح فوق را با فرمت مناسب در محلهای مناسب در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.
 تذکرات مهم:
-

ثبتنام در سامانه جامع آموزش حداکثر تا تاریخ 97/1/92انجام گردد .
پذیرش اولیه متقاضیان بر اساس بررسی مدارک و سوابق تحصیلی است و به مدارک ناقص و یا آپلود نشده پس از تاریخ
 97/1/92ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعرسانیهای الزم از طریق سایت دانشگاه ( )www.kgut.ac.irانجام خواهد گرفت.
ارائه درخواست و پذیرش اولیه بهمنزله پذیرش قطعی نخواهد بود و پذیرش قطعی منوط به تائید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری خواهد بود.
اعالم نتایج در خصوص پذیرش اولیه از طریق سامانه جامع آموزش اطالع رسانی می شود.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر داوطلبان میتوانند با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل نمایند.
شماره تماس 79792619246 :و 79792619169

جدول اسامی رشتهها
رشته /گرایش
مهندسی برق /سیستمهای قدرت
مهندسی برق /الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
مهندسی برق /افزاره های میکرونانو الکتریک
مهندسی برق /مخابرات میدان و موج
مهندسی برق /مخابرات سیستم
مهندسی مکانیک /طراحی کاربردی
مهندسی مکانیک /ساخت و تولید
مهندسی مکانیک /تبدیل انرژی
مهندسی کامپیوتر /معماری سیستمهای کامپیوتری
مهندسی فناوری اطالعات /مدیریت سیستم های اطالعاتی
مهندسی مواد /خوردگی و حفاظت مواد
مهندسی عمران /آب و سازههای هیدرولیکی
مهندسی عمران /ژئوتکنیک
مهندسی عمران /مدیریت منابع آب
مهندسی نقشه برداری /سیستمهای اطالعات مکانی
مهندسی نقشهبرداری /سنجش از دور
شیمی /شیمی آلی
شیمی /شیمی داروئی
شیمی /شیمی تجزیه
مهندسی شیمی  /بیوتکنولوژی
ژئو فیزیک  /لرزه شناسی
ژئو فیزیک  /زلزله شناسی
ژئو فیزیک  /ژئو مغناطیس
ژئو فیزیک  /ژئو الکتریک
ژئو فیزیک  /گرانی سنجی
ریاضیات و کاربردها  /آنالیز
ریاضی کاربردی /آنالیز عددی
علوم زمین /زمین ساخت
فوتونیک
فناوری پالسما
نانو شیمی
نانو فیزیک
مهندسی هسته ای/کاربرد پرتوها
مهندسی هسته ای /مهندسی راکتور
مهندسی هسته ای /مهندسی پرتوپزشکی
بیوشیمی
ژنتیک و به نژادی گیاهی

بیوتکنولوژی کشاورزی
حشره شناسی کشاورزی
علوم زمین  /سنجش از دور زمین شناختی
زیست شناسی گیاهی /فیزیولوژی گیاهی
مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر
مهندسی برق /برنامهریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی
مهندسی سیستم های انرژی /تکنولوژی انرژی(مجموعه امتحانی مهندسی مکانیک)
مهندسی سیستم های انرژی /انرژی و محیط زیست(مجموعه امتحانی مهندسی مکانیک)
مهندسی سیستم های انرژی /تکنولوژی انرژی(مجموعه امتحانی مهندسی برق)
مهندسی سیستم های انرژی /انرژی و محیط زیست(مجموعه امتحانی مهندسی بر ق)
مهندسی سیستم های انرژی /تکنولوژی انرژی(مجموعه امتحانی مهندسی شیمی)
مهندسی سیستم های انرژی /انرژی و محیط زیست(مجموعه امتحانی مهندسی شیمی)

