
 تحصيلي درسالارشد اطلاعيه پذيرش دانشجوي كارشناسي

 با استفاده از آيين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي 1041-1044

نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، شماره براساس آیین

دانشگاه گلستان اقدام به ، 21/21/2991مورخ  199547/1و ابلاغیه شماره  5/5/99مورخ  44977/12

 نماید.پذیرش دانشجو )بدون آزمون ورودی( در مقطع کارشناسی ارشد می

 زیر باشند: طیا  شریکی از  باید دارایمتقاضیان 

بججا گذرانججدن آموختججه شججوند و نیمسججاد دانجج  7دانشجججویان ممتججاز دوره کارشناسججی پیوسججته کججه مججداک ر در مججد   -2

درصجد برتجر در بجین دانشججویان هج  25ججء  بجه ححجام میجانگین  1سه چهارم وامجدهای درسجی تجا پایجان نیمسجاد 

 رشته و ه  ورودی خود باشند.

 .ها و دانشجویان نمونه کشورینشجویی،مسابقا  و جشنوارهدا-برگءیدگان احمپیادهای علمی -1

 .دانشجویی برای ورود به همان رشته برگءیده-های اود تا پانءده  مرمله نهایی احمپیاد علمیرتبه -9

 .برتر ه  رشته ه  ورودی 25دانشجویان نمونه کشوری و جء    -7

احمللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی )در های بینهای اود تا سوم نهایی جشنوارهرتبه  -5

 .%95و مشارکت مداقل با معرفی دبیرخانه جشنوارهرشته مرتبط( 

 

 مدارك لازم: 

( و تكمیل فرم  نامه استعدادهای درخشاننامه استفاده از تسهیلا  آیینمعرفی)1یا 2فرم های شماره  تكمیل

تصویر  -دوره کارشناسی ریء نمرا -(ارشدهای کارشناسیدوره پذیرش در متقاضیاندرخواست ) 9شماره 

 .تصویر شناسنامه -کار  ملی

  فارغ احتحصیل شود. 2711شهریور  92در صور  دانشجو بودن حازم است متقاضی تا 

  آن دسته از متقاضیان پذیرش بدون آزمون خارج از دانشگاه گلستان که بنا به هر دحیلی قادر به تكمیل

نیستند می توانند هر نوع گواهی رتبه )با توجه به آیین نامه پذیرش بدون آزمون  2شماره  نمودن فرم

 ارائه دهند. 2کارشناسی ارشد( مورد تایید دانشگاه  محل تحصیل خود را به جای فرم شماره 

 

م را جهت بررسی به مدارك لاز 12/1/5022لغایت  51/51/5911ازتاریخ توانند میشرایط  واجدداوطلبان 

و كد پستی  511به صندوق پستی  انگلستدانشگاه ساختمان مركزی -شهید بهشتیخیابان -:گرگانآدرس

 .ارسال نمایند 51711-01594

 مربوط به استعداد های درخشان ( بر روی پاكت پستی الزامیست. درج عبارت( 

 
 



 12491157211های درخشان دانشگاه گلستان دفتر استعداد


