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آزمون )سهیمه نام در فراخوان پذیرش دانشجوی کارشنایس ارشد بدون  متقاضیان ثبت پرسش و پاسخ

 1399-1400استعدادهای درخشان( سال تحصییل 

  

ایط پیش آمده و عدم امک .1 انشگاه خوارزیم مها، برای دانشجویان در ان حضور دانشجویان برای دریافت فباتوجه به شر

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

برای دانشجویان خوارزیم (  2فرم شماره )فرم گوایه آخرین معدل  (1)فرم شماره  %15: فرم شماره یک  گوایه پاسخ 

ز یم توانند   تگوایه موقالزایم نیست.  بجای   را  یا همان کارنامه تحصییلگلستان   سیستم  1000گزارش تحصییل نی 

 . بارگذاری نمایند 

 

ند؟  یان به چه شکل است و چه زمانهایی یمسخگویی به سواالت دانشجو پا .2  توانند تماس بگیر

ید.  09362315364با شماره  13تا  8ساعت ، شنبه تا چهارشنبهاز روز پاسخ:   تماس بگیر

 

؟ برای دانشجویایی که درس خود راهفت ترمه 6در فیلد معدل کارشنایس باید معدل تا چه تریم را وارد کرد؟ معدل تا ترم  .3

 ؟  6تمام کرده اند چطور، باز هم معدل تا ترم 

 ندارد که یط چند نیمسال برای همه دانشجویان معدل پایان شش نیمسال باید لحاظ شود، : پاسخ
ی
)هفت  فرق

 خواهند شد. آموخته دانش نیمسال یا هشت نیمسال( 

 

 . وضعیت نظام آقایان باید کدام گزینه را انتخاب کنند؟4

دارد یم بایست در  انتخاب وضعیت نظام وظیفه متقاضز مرد، چنانچه متقاضز معافیت تحصییلدر خصوص پاسخ: 

 را انتخاب نماید.  گزینه مشمولسیستم گلستان 

 

 تواند فقط یک یا دو گرایش را پر کند یا  الزاما باید هر سه گرایش را انتخاب کند؟ گرایشها، آیا دانشجو یمدر بخش  . 5

ز )یک گرایش یا دو : پاسخ  از آن را نی 
اجباری به پر کردن سه گرایش نیست. دانشجو یم تواند هر سه گرایش یا کمیی

 . شود  ز طریق استعدادهای درخشان پذیرش یمگرایش( انتخاب نماید. در بعضز رشته ها فقط یک گرایش ا

 



ک تاری    خ فارغ التحصییل چیست؟ زمایی که دانشجو کارهای الزم برای فارغ التحصییل را انجام دهد یا زمایی که  . 6 مال

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

 انجام نداده است، این دانشجو باید تاری    خ فارغ التحصییل را بهمن بزند یا شهریور ؟

چنانچه مالک اعالم، زمانز ا ست که دانشجو تمایم واحدهای دریس خود را  با موفقیت گذرانده است. : پاسخ 

 نیم کند( حتما باید نسبت به  94دانشجوی ورودی بهمن سال 
ی
)اتمام پایان تحصیل هفت ترم یا هشت ترم فرق

ز گوایه موقت خود اقدام نماید.   گرفتی

باشد و در طول هفت نیمسال تمایم واحدهای دریس خود را به اتمام رسانده  95دانشجونی ورودی مهر ماه سال  

ز گوایه موقت خود اقدام نماید.  98تاری    خ فراغت از تحصیل خود را بهمن   اعالم نماید و حتما باید نسبت به گرفتی

 ،باشد و در طول هشت نیمسال تمایم واحدهای دریس خود را به اتمام یم رساند  95دانشجونی ورودی مهر ماه سال 

ز گوایه موقت اعالم نماید و ح 99تاری    خ فراغت از تحصیل خود را شهریور  تما باید تا پایان شهریور نسبت به گرفتی

 خود اقدام نماید. 

 

 چیست و از کدام بخش دانشگاه باید دریافت شود ؟  برگزیدگان علیم و المپیاد  3فرم شماره . 7

المپیاد علیم و دانشجونی کشور یم باشد که  15تا  1رصفا مخصوص دانشجویان دارای رتبه اول  3فرم شماره پاسخ: 

 یم شوند. نیازی به پر کردن آن توسط سایر دانشجویان 
ز
از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه معرق

  میتوانند به جای آن یک صفحه سفید بارگذاری کنند . نیم باشد. 

ی  سوابق علیم پژوهشر  4م شماره فر . 8 مخترص  ی را باید بارگذاری کند؟ لطفا توضییحبه چه معناست و دانشجو چه چیر

 در این مورد بفرمائید. 

پاسخ: چنانچه دانشجونی در طول مدت تحصیل در مقطع کارشنایس فعالیت علیم و پژوهشی )از قبیل چاپ مقاالت 

، تالیف یا ترجمه کتاب( و  یا در مسابقات دانشجونی معتیر موفق به کسب مدال و یا دارای رتبه ای علیم و پژوهشی

 و اجرانی در زمینه های مختلف داشته یم تواند در فرم شماره 
ی

منظور نماید. در صورنی  4یم باشد و یا فعالیت فرهنگ

ین امتی از از رتبه و سهمیه که  دانشجویان هیچکدام از فعالیتهای ذکر شده را نداشته باشند بدون کم شدن کوچکیی

 آنها، یم توانند در فراخوان ثبتنام نمایند. 

بایست از اول ثبت نام کند  شته، یموجود داش ایرادات و اشتباهایی د در ثبت نامدر نهایت، اگر دانشجویی متوجه شو . 9

 واحد استعداد درخشان اطالع دهد و ایراداتش را برطرف نماید؟  یا به

  اطالعات در سایت وجود دارد.  امکان ویرایش مجدد : پاسخ


