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( سهیمه استعدادهای درخشان)آزمون نام در فراخوان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بدون  متقاضیان ثبت پرسش و پاسخ

 0411-0410سال تحصیلی 

  

انشگاه خوارزمی بارگذاری مها، برای دانشجویان دران حضور دانشجویان برای دریافت فباتوجه به شرایط پیش آمده و عدم امک .1

 یتوانند صفحه سفید را بجای آن بر روی سایت بارگذاری کنند ؟ کدام فایلها اجباری نیست و م

برای دانشجویان (  2فرم شماره )فرم گواهی آخرین معدل  و (0فرم شماره ) %01گواهی یا همان  فرم شماره یک: پاسخ 

از طرف دفتر استعدادهای درخشان اسامی دانشجویان حایز شرایط دانشگاه خوارزمی به دانشکده های .  خوارزمی الزامی نیست

لذا جهت کسب هر گونه اطالع در خصوص حایز شرایط بودن یا نبودن با دانشکده های مربوطه . مربوطه ارسال خواهد شد

 .تماس حاصل نمایید

فرم شماره  .را مطابق فراخوان تکمیل و ارسال نمایند دانشجویان سایر دانشگاه ها باید تمامی مدارکولی 

ولی ریز . یک و دو حتما باید مهر و امضای مدیر آموزش دانشگاه محل تحصیل کارشناسی فرد را داشته باشد

 .و فرم شماره چهار نیازی به مهر و امضاء دانشگاه ندارد( کارنامه)نمرات 

ت تحصیلی نیز می توانند گواهی موقبجای دانشگاه خوارزمی می توانند  دانشجویان تمامی دانشگاه و همچنین دانشجویان

 .را بارگذاری نمایندبدون مهر و امضاء  یا همان کارنامه تحصیلیگلستان  سیستم  011گزارش یا  0111گزارش 

 

؟ برای دانشجویانی که درس خود راهفت ترمه تمام 6در فیلد معدل کارشناسی باید معدل تا چه ترمی را وارد کرد؟ معدل تا ترم  .2

 ؟  6کرده اند چطور، باز هم معدل تا ترم 

 ، خواهند شدآموخته  دانش ( هفت نیمسال یا هشت نیمسال) فرقی ندارد که طی چند نیمسال : پاسخ

 . شود معدل پایان شش نیمسال باید لحاظبرای همه دانشجویان 

 ؟(یا کرجتهران )سوال در خصوص محل تحصیل رشته گرایش کارشناسی ارشد . 3

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

 .رشته ها ندارد

شرکت نمایند؟ و اینکه می توانند همزمان در کنکور آیا متقاضیان می توانند به طور همزمان در فراخوان چندین دانشگاه . 4

 کارشناسی ارشد نیز شرکت نمایند؟

 

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

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

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

 .دانشگاه اعالم نماید



 

 وجود دارد؟بعد از اعالم نتایج کنکور آیا امکان انصراف از رشته قبول شده . 1

صبر نماید تا دانشگاه زمان انصراف و فرم انصراف خود را در 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

 

 هان استفاده از سهمیه خود نباشد نفر بعد می تواند جایگزین آن شود؟اگر نفر باالتر از متقاضی انصراف دهد و یا خوا. 6

نیمسال باشد و با تایید دانشکده و گروه بله در این صورت  6درصد برتر خود تا  01در صورتی که فرد جایگزین جزء : پاسخ

درصد برتر  01البته برای دانشجویان غیراز دانشگاه خوارزمی متقاضی حتما می بایستی جزء . امکان جایگزینی وجود دارد

افراد باالتر انصراف دهند و ظرفیت پذیرش وجود داشته باشد با تایید ی چنانچه باشد ولی برای دانشجویان دانشگاه خوارزم

 .درصد وجود خواهد داشت 01درصد بعد از  01دانشکده و گروه مربوطه امکان جایگزینی 

 

 آیا امکان انتخاب رشته های غیر از رشته کارشناسی فرد وجود دارد؟. 7

برای مثال متقاضی که رشته کارشناسی آن . خیر افراد باید رشته های مرتبط با رشته کارشناسی خود انتخاب نمایند: پاسخ

زیست شناسی بوده نمی تواند رشته فیزیک یا شیمی را انتخاب نماید ولی تغییر گرایش آن هم با تایید دانشکده و گروه مربوطه 

ی که رشته کارشناسی آن زیست سلولی بوده می تواند برای سایر گرایش های زیست برای مثال فرد. امکان پذیر می باشد

 . شناسی درخواست بدهد

 وضعیت نظام آقایان باید کدام گزینه را انتخاب کنند؟. 8

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 

 آیا برای پذیرش مصاحبه تخصصی انجام می شود؟.9

بوطه می باشد و دفتر تشخیص دانشکده های مریا خیر، به اینکه جهت پذیرش مصاحبه تخصصی صورت می پذیرد : پاسخ

 .استعدادهای درخشان از این موضوع اطالعی ندارد

  .جهت کسب اطالع از این موضوع باید با دانشکده و گروه مربوطه تماس حاصل نمایید

 گرایش را انتخاب کند؟تواند فقط یک یا دو گرایش را پر کند یا  الزاما باید هر سه  یدر بخش گرایشها، آیا دانشجو م. 01

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

 

که دانشجو کارهای الزم برای فارغ التحصیلی را انجام دهد یا زمانی که  مالک تاریخ فارغ التحصیلی چیست؟ زمانی. 00

درسهایش را به اتمام رسانده اما کارهای الزم برای فارغ التحصیلی را  7دروسش را تمام کند؟ بطور مثال دانشجویی تا ترم 

 انجام نداده است، این دانشجو باید تاریخ فارغ التحصیلی را بهمن بزند یا شهریور ؟

 . مالک اعالم، زمانی ا ست که دانشجو تمامی واحدهای درسی خود را  با موفقیت گذرانده است: پاسخ 

  باشد و در طول هفت نیمسال تمامی واحدهای درسی خود را به اتمام رسانده  96دانشجویی ورودی مهر ماه سال

 . گواهی موقت خود اقدام نماید اخذاعالم نماید و حتما باید نسبت به  31/00/99تاریخ فراغت از تحصیل خود را 

  باشد و در طول هشت نیمسال تمامی واحدهای درسی خود را به اتمام می  96دانشجویی ورودی مهر ماه سال

گواهی  اخذاعالم نماید و حتما باید تا پایان شهریور نسبت به  0411 /30/6تاریخ فراغت از تحصیل خود را  ،رساند

 . موقت خود اقدام نماید



  باشد و در طول هفت نیمسال تمامی واحدهای درسی خود را به اتمام رسانده  91دانشجویی ورودی بهمن ماه سال

 . اعالم نماید و حتما باید نسبت به اخذ گواهی موقت خود اقدام نماید 30/6/99تاریخ فراغت از تحصیل خود را 

  باشد و در طول هشت نیمسال تمامی واحدهای درسی خود را به اتمام رسانده  91دانشجویی ورودی بهمن ماه سال

 . اعالم نماید و حتما باید نسبت به اخذ گواهی موقت خود اقدام نماید 31/00/99تاریخ فراغت از تحصیل خود را 

  تمامی واحدهای درسی خود را به اتمام می نیمسال  هفتباشد و در طول  96ماه سال  بهمندانشجویی ورودی

اعالم نماید و حتما باید تا پایان شهریور نسبت به اخذ گواهی  0411/ 30/6رساند، تاریخ فراغت از تحصیل خود را 

 . موقت خود اقدام نماید

 در خصوص شرکت در آزمون وزارت بهداشت؟سوال . 02

لذا . طالعات دقیقی در خصوص آزمون و شرایط وزارت بهداشت ندارددفتر استعدادهای درخشان داخشگاه خوارزمی ا: پاسخ

جهت کسب اطالعات موثق و درست باید یا دفترچه آن را به دقت  . از هرگونه تماس در خصوص این موضوع خود داری نمایید

 .مطالعه نمود و یا با خود این وزارت تماس حاصل نمایید

  

 بایست از اول ثبت نام کند یا به یشته، موجود داش ایرادات و اشتباهاتی در ثبت نام ددر نهایت، اگر دانشجویی متوجه شو. 03

 واحد استعداد درخشان اطالع دهد و ایراداتش را برطرف نماید؟ 

 . در سایت وجود داردتا تاریخ اتمام فرخوان امکان ویرایش مجدد اطالعات : پاسخ

 

 آنها را بارگذاری کنیم؟سوابق علمی پژوهشی چگونه در صورت داشتن . 04

چنانچه دانشجویی در طول مدت تحصیل . کم نخواهد کرد متقاضینداشتن سوابق پژوهشی هیچگونه امتیازی از پذیرش : پاسخ

و یا در مسابقات ( از قبیل چاپ مقاالت علمی و پژوهشی، تالیف یا ترجمه کتاب)در مقطع کارشناسی فعالیت علمی و پژوهشی 

ای مختلف داشته دانشجویی معتبر موفق به کسب مدال و یا دارای رتبه ای می باشد و یا فعالیت فرهنگی و اجرایی در زمینه ه

 . بارگذاری نماید 4می تواند در قسمت فرم شماره 

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

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

 .این خصوص خود داری نمایید

 

 پاسخگویی به سواالت دانشجویان به چه شکل است و چه زمانهایی می توانند تماس بگیرند؟ . 06

و یا با ادرس ایمیل  2281داخلی  126 – 34179611با شماره  03تا  9از روز شنبه و دوشنبه ، ساعت : پاسخ

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

 

 امکان تمدید تاریخ فراخوان وجود دارد؟. 07

 خیر: پاسخ

mailto:Talented@khu.ac.ir


 را از چه طریقی پیگیری کنیم؟مربوط اخبار . 08

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

 . پیگیری نمایند


