ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان شركتكننده در آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (دورههاي كارشناسي
ارشد ناپيوسته ) سال  6931به اطالع ميرساند كه الزم است مراحل ثبت نام به صورت غير حضوري و حضوري به شرح زیر
انجام شود:
الف -ثبت نام غیر حضوری
پذیرفته شدگان مي توانند از تاریخ  60/60/31با ورود به سایت  http://golestan.kut.ac.ir//و با استفاده از راهنماي
سيستم (متعاقباٌ هم اعالم ميگردد) نسبت به ثبت نام اوليه و درج اطالعات شخصي و اسكن مدارک مورد نياز اقدام نمایند.
ب -ثبت نام حضوری
دانشجویان مي توانند بعد از انجام ثبت نام غير حضوري خود در تاریخ هاي  60/60/31 ، 60/60/31و  60/60/36نسبت به
ثبت نام حضوري به ترتيب زیر به دانشگاه مراجعه نمایند.
 :60/60/31گروه مهندسی برق
 :60/60/31گروه مهندسی شیمی
 :60/60/36گروه مهندسی مکانیک
ساعت مراجعه :
صبح ها  6:الی 31
محل مراجعه:
كرمانشاه ،بزرگراه امام خميني (ره)  ،جنب دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي ،آموزش دانشگاه صنعتي كرمانشاه
تذکر :عدم مراجعه در تاریخ تعيين شده به منزله انصراف قطعي از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.
ج-مدارك الزم برای ثبتنام
 -3اصل و یك برگ تصویر مدرک كارشناسي (ليسانس) مورد تایيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري یا وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشكي و یا شوراي عالي انقالب فرهنگي كه در آن معدل دوره كارشناسي (ليسانس) قيد شده باشد.
تبصره  -3پذیرفتهشدگاني كه به دالیلي قادر به ارائه اصل مدرک كارشناسي (ليسانس) نميباشند ،الزم است اصل گواهي
تایيد شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) با محتوي فرم شماره ( 31مندرج در
پيوست) را ارائه نمایند.
تبصره  -2آن دسته از پذیرفتهشدگاني در زمان اعالم نتایج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي اینتر نتي (مورخ
 31/39/16لغایت  ) 31/39/12دانشجوي سال آخر بودهاند و حداكثر تا تاریخ  31/1/96فارغالتحصيل ميشوند ،دانشجوي سال
آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه  212دفترچه راهنمای انتخاب

رشتههای تحصیلی (شماره  )2را از موسسه آموزش عالي محل فارغالتحصيلي دوره كارشناسي دریافت و آن را در زمان
ثبتنام به دانشگاه محل قبولي ارائه نمایند
استثناء :آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون شركت نمودهاند ،معدل فارغ
التحصيلي اعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش عالي محل فارغالتحصيلي دوره كارشناسي آنان ،لحاظ گردیده و الزم است
مطابق بند یك فوق و یا تبصره آن عمل نمایند.
 - 2اصل شناسنامه و كارت ملي و دو سري فتوكپي از تمام صفحات آنها
 7 - 1قطعه عكس تمام رخ  9×4تهيه شده در سال جاري
تبصره 69 -قطعه عكس تمام رخ  9×4تهيه شده در سال جاري منحصراً براي برادراني كه با توجه به ضوابط پس از ثبتنام
در موسسه آموزش عالي ،براي آنان معافيت تحصيلي صادر ميگردد.
 - 1مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به بند «مقررات وظيفه عمومي» مندرج در صفحه  9دفترچه راهنماي شماره
یك آزمون ورودي تحصيالت تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال  6931مشخص كند (براي برادران).
 -1تعهد نامه
 -0حكم مرخصي ساالنه یا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت
 -7معرفينامههاي ذیل الزم است حداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمسال دوم سال تحصيلي  6931-37توسط ارگانهاي
ذیربط از محل مربوط صادر و به موسسه آموزش عالي محل قبولي ارسال شده باشد ،در غير اینصورت از ثبتنام داوطلباني كه
فرم آنان در موعد مقرر واصل نشده باشد ،براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ممانعت به عمل خواهد آمد و قبولي آنان
«كان لم یكن» تلقي ميگردد.
تبصره -براساس هماهنگي هاي انجام شده ،گواهي هاي مربوط به ردیف  7-6توسط ارگانهاي ذیربط بطور یكجا به موسسه
آموزشعالي محل قبولي پذیرفته شدگان ارسال خواهد شد.
 -7-6معرفينامه رسمي از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمي (نيروي مقاومت بسيج) و یا وزارت جهاد كشاورزي با
امضاء و مهر هریك از روساي ارگانهاي مذكور كه در آن قيد شده باشد داوطلب باتوجه به ماده  6و تبصرههاي  4گانه آن در
آیيننامه اجرایي قانون ایجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي و سایر شرایط مندرج در آیيننامه مذكور واجد شرایط استفاده از سهميه رزمندگان ميباشد.
1ـ7ـ داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان پذیرفته شده اند و ارگان صادر كننده فرم آنان بنياد شهيد و امور ایثارگران
و یا ستاد كل نيروهاي مسلح ميباشد ،در زمان ثبتنام نيازي به ارائه تائيدیه سهميه ثبتنامي از سوي ارگان ذیربط ندارند و
مالک تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فایل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ميباشد.

 -2اصل گواهي تایيد شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل اخذ كارشناسي (ليسانس) براي آن دسته از داوطلباني
كه با توجه به مفاد آیيننامه ادامه تحصيل فارغ التحصيالن رتبه اول دوره كارشناسي مصوب جلسه  6939/34/12شوراي
هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با امتياز رتبه اول پذیرفته شدهاند( .فرم شماره )31
 -6كپي كارنامه كنكور (فقط دانشجویان گروه مهندسي شيمي)
 -36ریز نمرات مقطع قبل (فقط دانشجویان گروه مهندسي برق)
 -33دانشجویاني كه مقطع قبلي آن هاكارشناسي ناپيوسته بوده الزم است در زمان پذیرش اینترنتي مشخصات مقطع كارداني
را در قسمت تحصيالت قبلي وارد نموده و اصل و كپي مدرک كارداني را نيز در زمان پذیرش نهایي به باجه مربوطه تحویل
دهند.
 -32پرسشنامهي دانشجویي .پذیرفته شدگان باید فرم مربوطه را از سایت دانشگاه گرفته و پس از تكميل ،آن را در روز ثبت
نام حضوري به دانشگاه ارائه دهند.
 -31مرامنامه انضباطي مندرج در سایت دانشگاه .پذیرفته شدگان باید فرم ویژه را از سایت دانشگاه گرفته و پس از تكميل ،آن
را در روز ثبت نام حضوري به دانشگاه ارائه دهند.
 -31دانشجویان پذیرفته شده با سهميه شاهد و ایثارگر مي بایست فرم هاي مربوط ضميمه شده را تحویل دهند.
 -31فرم تقاضانامه براي بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان (فرم )61

د-تذکرات مهم
6ـ حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبتنام الزامي است و ثبت نام منحصراً در تاریخهاي اعالم شده توسط هر دانشگاه و با
ارائه مدارک كامل مندرج در این اطالعيه صورت ميپذیرد.
1ـ معدل ليسانس پذیرفته شده باید با معدلي كه قبالً در زمان ثبتنام براي شركت در آزمون به سازمان اعالم نموده ،و یا در
مراحل بعد اصالح نموده است ،یكسان باشد ،بدیهي است از ثبت نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغایرت معدل
باشند (معدل مندرج در مدرک آنان كمتر از معدل اعالم شده به این سازمان باشد) خودداري خواهد شد.

 -9نظر به اینكه در دستورالعمل ثبتنامي ارسالي به كليه دانشگاهها و موسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودي تحصيالت
تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته) سال  6931ابالغ گردیده است تا از پذیرفته شدگاني كه داراي مغایرت معدل
(معدل مندرج در مدرک تحصيلي آنان كمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالي از طرف داوطلبان به این سازمان باشد)
ميباشند ،صرفاً ثبت نام موقت و مشروط بعمل آید ،لذا ضرورت دارد این دسته از پذیرفته شدگان به دانشگاه محل قبولي خود
مراجعه نموده و مدارک الزم مندرج در این اطالعيه را به آنجا ارائه نمایند تا ثبتنام موقت از آنان بعمل آمده و بررسي الزم در
مدارک و مستندات ارائه شده صورت گيرد .داوطلباني كه داراي مغایرت معدل ميباشند ميبایست وضعيت نهایي خود را تا
پایان آبان ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به این سازمان جداً خودداري نمایند .درصورت لزوم چنانچه
در این رابطه سوالي دارند ميتوانند از طریق بخش پاسخگویي اینترنتي این سازمان اقدام نمایند .بدیهي است به مراجعات
حضوري و هر نوع مكاتبهاي غير از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
4ـ از پذيرفتهشدگانی که حداکثر تا تاريخ  60/0/13فارغالتحصیل نشوند ،ثبتنام به عمل نخواهد آمد و ضمن
«کان لم يکن» تلقی شدن قبولی آنان طبق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
2ـ در هر مرحله از آزمون (ثبتنام ،پذیرش و یا هنگام تحصيل) ،چنانچه مشخص گردد كه داوطلبي حقایق را كتمان نموده و
یا اطالعات غلطي ارائه و واجد شرایط نميباشد ،قبولي وي لغو و طبق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
 -1دانشجویان گرامي قبل از تحویل مدارک تحصيلي خود در زمان ثبت نام به دانشگاه به تعداد مورد نياز خود كپي برابر اصل
از مدارک تحصيلي خود تهيه و در نزد خود نگهداري نمایند؛ زیرا پس از ثبت نام از تحویل مدارک ممانعت به عمل خواهد آمد.
 -7ضروری است پذيرفته شدگان قبل از مراجعه به دانشگاه جهت ثبت نام حضوری ،نشانی دقیق کد پستی و کد
پستی دانشگاه محل تحصیل قبلی خود را تهیه نمايند تا نسبت به درخواست تايیديه تحصیلی اقدام شود.

