بسمه تعالی

پرسش های متداول درخصوص فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)
در دوره های دکتری تخصصی سال 1397
ردیف

پاسخ

پرسش

قسمت آموزش وبگاه دانشگاه  /بخش گزیده اخبار

فراخوان پذیرش در کدام قسمت وبگاه دانشگاه قرار
1

دارد؟

2

آیا مهلت ثبت نام تمدید می شود؟

همچنین در صفحه اول دانشگاه لینک پذیرش دانشجو و قسمت
چپ صفحه آموزش /لینک دسته بندی اخبار  /اخبار پذیرش
برگزیدگان علمی
در پایان مهلت ثبت نام مشخص و از طریق وبگاه دانشگاه اطالع
رسانی می شود.
صرفا دانشگاه های دولتی دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) به

فارغ التحصیالن و دانشجویان نیمسال آخر کدام تشخیص دانشگاه  /شایان ذکر است فهرست دانشگاه های مورد
3

دانشگاه ها می توانند درخواست پذیرش نمایند؟

تایید در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) تعریف شده و توسط
داوطلبان قابل انتخاب است .دانشجویان سایر دانشگاه ها مجاز به
ارائه درخواست پذیرش نمی باشند.

4

آیا برای کسر معدل ارفاق قائل می شود؟

خیر ،معدل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلب باید دقیقا
مطابق با حداقل معدل اعالم شده در فراخوان پذیرش باشد.

آیا دانشجویان غیرایرانی و دانش آموختگان دانشگاه
5

های خارج از کشور مجاز به ارائه درخواست پذیرش خیر
می باشند؟

6

آیا پذیرش دانشجو از این طریق با پرداخت شهریه

خیر به صورت آموزش رایگان است.

تحصیلی است؟

آیا دانشگاه در رشته های علوم پزشکی نیز از این خیر این گروه از داوطلبان باید از طریق وزرات بهداشت ،درمان و
7

آموزش پزشکی برای اخذ پذیرش اقدام نمایند.

طریق دانشجو می پذیرد؟

اگر ریزنمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در بله /اگر ریزنمرات در بیش از یک صفحه باشد باید به صورت
8

یک صفحه قرار نگرفته باشد امکان بارگذاری در سامانه فایل  PDFذخیره و در سیستم بارگذاری شود .شایان ذکر است
ریزنمرات باید حاوی مشخصات دانشجو و نوع دوره تحصیلی بر

ثبت نام وجود دارد یا خیر؟

روی آن باشد.
9
10

آیا ریزنمرات باید رسمی و دارای مهر دانشگاه محل

خیر ضرورتی به ممهور شدن به مهر دانشگاه وجود ندارد.

تحصیل باشد؟

داوطلبان فرم های ثبت نام را باید از کدام قسمت فرم های مورد نظر در وبگاه دانشگاه بخش آموزش /گزیده اخبار
1

سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) دریافت کنند؟

11

در کنار متن اطالعیه قرار دارد.

آیا تکمیل فرم ثبت اطالعات ضروری است؟

بله

آیا فرم ثبت اطالعات باید توسط دانشگاه محل تحصیل خیر فرم مورد نظر صرفا باید توسط داوطلب تکمیل و امضاء
12

شود.

نیز تایید شود؟
در صورتی که در بارگذاری مدارک در سامانه جامع

13

مجددا نوع فرمت مدرک و حجم فایل کنترل شود باید دقیقا مطابق

دانشگاهی (گلستان) با پیغام خطا مواجه شدیم چه

با نوع و حجمی باشد که در سامانه گلستان تعریف شده است.

راهکاری برای رفع خطا وجود دارد ؟

جلسه آزمون شفاهی ترجیحا همزمان با جلسه آزمون شفاهی داوطلبان
آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال  1397برگزار

14

خواهد شد .اطالعیه دعوت به جلسه براساس رشته های مختلف حداکثر

مصاحبه علمی در چه تاریخی برگزار می شود؟

تا نیمه اول خردادماه از طریق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی
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15

16

است؟

در صفحه  7اطالعیه بند  3نکات مهم مشخص شده است

آیا برای مقاالت علمی پژوهشی نامه وصول مقاله قابل

خیر ،ضروری است نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله با تاریخ قبل از

قبول است؟

آخرین روز مهلت ثبت نام در این دانشگاه به همراه نسخه نهایی قبل
از چاپ آن ( )proofارائه شود.
خیر ،لیکن پذیرفته شدگان ملزم هستند در زمان ثبت نام و شروع
دوره تحصیلی در دانشگاه ،مدرک زبان انگلیسی معتبر مورد تایید

آیا داشتن گواهی معتبر مدرک زبان انگلیسی شرط ارائه دانشگاه با کسب  %80حداقل نمره قابل قبول دانشگاه را ارائه
17

نمایند و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی  1397-98فرصت

درخواست پذیرش می باشد؟

خواهند داشت مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول
(مطابق با جدول صفحه  7فراخوان پذیرش) را به مدیریت
همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه تسلیم نمایند.
درخواستی خطاب به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون
درصورت فراموش کردن گذرواژه چگونه می توان مبنی بر فراموش کردن گذرواژه ودرخواست گذرواژه جدید به
18

شماره نمابر  82883025همراه با تصویر کارت ملی ارسال شود.

گذرواژه جدید دریافت کرد؟

ضروری است در درخواست مشخصات زیر درج شود:
نام و نام خانوادگی
2

شماره پرونده دریافتی از سیستم
رشته مورد تقاضا
شماره تلفن

3

