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( سهیمه استعدادهای درخشان)آزمون بدون  دکتری تخصصینام در فراخوان پذیرش دانشجوی  متقاضیان ثبت پرسش و پاسخ

 0411-0410سال تحصیلی 

  

 ؟(یا کرجتهران )سوال در خصوص محل تحصیل رشته گرایش کارشناسی ارشد . 0

دفتر استعدادهای درخشان اطالع دقیقی از تشکیل محل تحصیل . شوده این سوال باید از دانشکده های مربوطه پرسید: پاسخ

 .رشته ها ندارد

آیا متقاضیان می توانند به طور همزمان در فراخوان چندین دانشگاه شرکت نمایند؟ و اینکه می توانند همزمان در کنکور . 2

 نیز شرکت نمایند؟ دکتری

 

هیچگونه . کنکور نیز شرکت نماینددر بله متقاضیان می توانند همزمان در فراخوان چندین دانشگاه شرکت نمایند و هم : پاسخ

در صورت قبول شدن در چند دانشگاه و هم در کنکور، متقاضی می تواند در نهایت . محدودیتی در این خصوص وجود ندارد

نه ها را در زمان اعالم شده برای انصراف از هر دانشگاه، انصراف خود را به آن بهترین گزینه را انتخاب نماید و سایر گزی

 .دانشگاه اعالم نماید

 

 وجود دارد؟بعد از اعالم نتایج کنکور آیا امکان انصراف از رشته قبول شده . 3

انصراف و فرم انصراف خود را در صبر نماید تا دانشگاه زمان بعد از اعالم نتایج کنکور پذیرفته شده می بایستی . بله: پاسخ

 .بعد در آن زمان فرم انصراف را تکمیل و به دفتر استعدادهای درخشان ایمیل نماید. سایت اعالم نماید

 

 در صورت انصراف نفر باالتر امکان جایگزینی نفرات بعدی وجود دارد؟. 4

 .بله وجود داردو داشتن حد نصاب نمره مصاحبه در صورت تایید دانشکده و گروه مربوطه : پاسخ

 

 آیا بعد از ثبتنام و اتمام زمان فراخوان می توان گواهی پذیرش مقاله خود را ارائه کرد؟. 5

همه متقاضیان حتما و حتما می . خیر تحت هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد حتی برای دانشجویان دانشگاه خوارزمی: پاسخ

گواهی پذیرش مقاله علمی  پژوهشی خود را دریافت و در هنگام ثبتنام در فراخوان بارگذاری  4/3/0411ستی تا تاریخ یبا

 .نمایند

  

 فرد وجود دارد؟ ارشد آیا امکان انتخاب رشته های غیر از رشته کارشناسی. 6

رشته کارشناسی متقاضی غیر  ولی اینکه. خود انتخاب نمایندارشد خیر افراد باید رشته های مرتبط با رشته کارشناسی : پاسخ

 .مرتبط باشد مشکلی ندارد و بالمانع است

 وضعیت نظام آقایان باید کدام گزینه را انتخاب کنند؟. 7

در خصوص انتخاب وضعیت نظام وظیفه متقاضی مرد، چنانچه متقاضی معافیت تحصیلی دارد می بایست در سیستم : پاسخ

  .را انتخاب نمایدیا معافیت تحصیلی  گلستان گزینه مشمول 

 تواند فقط یک یا دو گرایش را پر کند یا  الزاما باید هر سه گرایش را انتخاب کند؟ یدر بخش گرایشها، آیا دانشجو م. 8



( یک گرایش یا دو گرایش)دانشجو می تواند هر سه گرایش یا کمتر از آن را نیز . اجباری به پر کردن سه گرایش نیست: پاسخ

  .شود بعضی رشته ها فقط یک گرایش از طریق استعدادهای درخشان پذیرش می در. انتخاب نماید

  

 بایست از اول ثبت نام کند یا به یشته، موجود داش ایرادات و اشتباهاتی د در ثبت نامدر نهایت، اگر دانشجویی متوجه شو. 9

 واحد استعداد درخشان اطالع دهد و ایراداتش را برطرف نماید؟ 

 . در سایت وجود داردخوان اتا تاریخ اتمام فرامکان ویرایش مجدد اطالعات : پاسخ

  

 بعد از اتمام فراخوان چه زمانی بررسی مدارک صورت می گیرد و یا نتایج چه زمانی اعالم می شود؟. 01

دانشکده ها به طور دقیق مشخص زمان بررسی مدارک و اعالم نتایج با توجه به تفاوت زمانی در اعالم نتایج توسط : پاسخ

به محض دریافت نتایج توسط دانشکده ها، اسامی پذیرفته شدگان اولیه بر روی سایت دفتر استعدادهای درخشان قرار . نیست

لذا خواهشمند است تا اعالم اسامی بر روی سایت مذکور صبور بوده و از هرگونه تماس غیر ضروری به این دفتر در . میگیرد

 .خود داری نماییداین خصوص 

 

 پاسخگویی به سواالت دانشجویان به چه شکل است و چه زمانهایی می توانند تماس بگیرند؟ . 00

و یا با ادرس ایمیل  2281داخلی  126 – 34579611با شماره  03تا  9از روز شنبه و دوشنبه ، ساعت : پاسخ

 ir.ac.khu@Talentedمکاتبه نمایند و سوال و مشکل خود را مطرح نمایند. 

 

 امکان تمدید تاریخ فراخوان وجود دارد؟. 02

 خیر: پاسخ

 را از چه طریقی پیگیری کنیم؟مربوط اخبار . 03

متقاضیان باید تمامی اخبار و اطالعیه های مربوطه را از طریق سایت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه خوارزمی : پاسخ

 . پیگیری نمایند

mailto:Talented@khu.ac.ir

