
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مشروط اطالعیه در خصوص پذیرفته شدگان 

 97-98سال تحصیلی  دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

به پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری  ضمن عرض تبریک

طبق جدول ذیل جهت ارسال به سازمان سنجش و  پذیرفته شدگان به همراه رشته/گرایش قبولی اسامیوسیله  بدینپیشرفته کرمان 

شایان ذکر است مالک انتخاب شرایط و رزومه علمی داوطلبان می .آموزش کشور به عنوان پذیرفته شده مشروط ارائه میگردد

از طریق  اًسایر اطالعیه ها در این خصوص متعاقب د بود.باشد و پذیرش نهایی منوط به تائید سازمان سنجش و آموزش کشور خواه

 همین سایت اطالع رسانی خواهد شد.

در سایت گلستان  مربوطه را تکمیل و فرم تعهد 10/5/97 ثر تا تاریخ چهارشنبهالزم به ذکر است پذیرفته شدگان بایستی حداک

 فرم انصراففکس نمایند. افرادیکه تمایل به ادامه تحصیل در این دانشگاه را ندارند بایستی 03433778516 به شمارهآپلود و 

فکس نمایند.در صورتیکه هیچ کدام از فرمهای  در سایت گلستان آپلود و به شماره مذکور نیز مربوطه را تا همان تاریخ تکمیل و

رفته شده نهایی به سازمان سنجش و آموزش کشور ارسال خواهد تاریخ مذکور وصول نگردد اسامی آنان به عنوان پذی مربوطه تا

 شد و عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو میباشد.

 نوع قبولی رشته/گرایش قبولی نام ونام خانوادگی دانشجو ردیف

 اصلی سنجش از دور زمین شناختی فاطمه آتش پنجه خادمی 1

 اصلی برق/سیستمهای قدرتمهندسی  سجاد احمدی یوسفی گیو مرد 2

 ذخیره مهندسی برق/سیستمهای قدرت عبدالعزیز مالحی 3

 ذخیره مهندسی برق/سیستمهای قدرت الهه ایرانمنش 4

 اصلی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکیمهندسی برق/ عبدالعزیز مالحی 4

 ذخیره مهندسی برق/الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی الهه ایرانمنش 5

 اصلی مهندسی کامپیوتر/معماری سیستمهای کامپیوتری پریسا دهقانی تل گردوئی 7

 ذخیره مهندسی کامپیوتر/معماری سیستمهای کامپیوتری رشیدی زارعمحمد رضا  8

 اصلی فناوری اطالعات/شبکه های ارتباطی و کامپیوتریمهندسی  فردین گرگینی 9

 ذخیره فناوری اطالعات/شبکه های ارتباطی و کامپیوتریمهندسی  زینب طاهری نیکبخت 10

 ذخیره مهندسی فناوری اطالعات/شبکه های ارتباطی و کامپیوتری پریساشهیکی 11

 اصلی راکتور /یاهسته  مهندسی کیوان طبائی 12

 اصلی (GISنقشه برداری/سیستم های اطالعات جغرافیایی)مهندسی  عاطفه سجادیان 13

 :تذکرات مهم 

 باشد. پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید سازمان سنجش و آموزش کشور می 

   مسوولیت ناشی از عواقب عدم وصول فرمهای مربوطه بر عهده داوطلب می باشد و دانشگاه هیچ گونهه مسهولی ی در ایه

 .قبال نمی پذیرد

 ز طریههههر ادر  الزم اسههههت   مهههها فههههرم تعهدزاناههههراش را از سههههایت دانشههههگاه دریافههههت و پهههه  از ت میهههه  ا

 ارسال نمایند. http://golestan.kgut.ac.irاین رن ی

 .نام کاربری و رمز عبور همانند سابر میباشد 

 .بدیهی است بایس ی ارسال فرم تعهدزاناراش به هر دو روش انجام پذیرد 

  :03431623176و     03431623263شماره تما  کارشناسان مربوطه                   


