
  

  1397سال  كارشناسي ارشد برگزيدگان علمي دوره هاياعالم نتيجه بررسي اوليه پرونده اطالعيه دانشگاه تربيت مدرس درخصوص 

  "هاي آموزشي و آزمون  مديريت همكاري –معاونت آموزشي  "

  20/3/1397تاريخ انتشار 

  صفحه 2از  1 صفحه

  بسمه تعالي

  )الكترونيكي داوطلبان اعالم نتيجه بررسي اوليه پرونده:  هفتماطالعيه (

  1397سال  كارشناسي ارشددوره هاي ) برگزيدگان علمي(پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان  

  )1397خرداد ماه  20تاريخ انتشار ( 

  

ازطريق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي  دانشجووفق اطالعيه اول فراخوان پذيرش كليه داوطلباني كه  

شده اند، ضروري اين دانشگاه  1397سال  كارشناسي ارشدمتقاضي پذيرش در دوره هاي  )برگزيدگان علمي(درخشان 

خود با استفاده از شناسه كاربري و رمزعبوري كه هنگام الكترونيكي پرونده اوليه  است براي آگاهي از وضعيت بررسي 

  منويشده و از دريافت كرده اند وارد سامانه مذكور ) گلستان(م در سامانه جامع دانشگاهي ثبت نا

دانشگاه  اسي ارشدنكارشپذيرش برگزيدگان علمي دوره هاي              انشگاه تربيت مدرسد         ثبت نام 

      آخرين وضعيت داوطلب لينك انتخاب               تربيت مدرس

  

  
 

  

  

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست



  

  1397سال  كارشناسي ارشد برگزيدگان علمي دوره هاياعالم نتيجه بررسي اوليه پرونده اطالعيه دانشگاه تربيت مدرس درخصوص 

  "هاي آموزشي و آزمون  مديريت همكاري –معاونت آموزشي  "

  20/3/1397تاريخ انتشار 

  صفحه 2از  2 صفحه

  :الكترونيكي مدارك ارسالي خود به شرح زير مطلع شوند نسخهوضعيت بررسي اوليه از 

 جامع دانشگاهي سامانهآنها در نسخه الكترونيكي مدارك اوليه داوطلباني كه وضعيت بررسي پرونده  -1

در مرحله بعد توسط شوراي تخصصي گروه آموزشي ذي ربط بررسي و  اعالم شده است "تاييد" )گلستان(

ه دانشگاه يا از طريق بخش آموزش وبگا 1397حداكثر تا پايان مردادماه سال نتيجه نهايي بررسي پذيرش نيز 

اعالم خواهد شد لذا از داوطلبان درخواست مي شود اكيدا از مراجعه ) گلستان(سامانه جامع دانشگاهي 

   . حضوري يا تماس تلفني در اين خصوص خودداري نمايند

) گلستان(جامع دانشگاهي  سامانهداوطلباني كه وضعيت بررسي نسخه الكترونيكي مدارك آنها در پرونده  -2

پايان حداكثر تا  در سامانه مذكور در صورت رفع نقص مدارك ارسالي صرفا اعالم شده است "مشروط"

در مرحله بعد بررسي خواهد  "تاييد" به "مشروط"و تغيير وضعيت آنها از  1397ماه  خرداد 26 شنبهروز 

نام آنان از فهرست و  تغيير مي يابد "عدم تاييد"وضعيت بررسي مدارك آنان به  در غير اين صورت .شد

  .حذف خواهد شد اوليه پذيرش داوطلبان واجد شرايط

داوطلبان ذي ربط  دقيقا در لينك آخرين وضعيت   مداركنواقص / باتوجه به اينكه علت نقص  يادآور مي شود 

مدارك نواقص / ضروري است داوطلبان باتوجه به يادداشت درج شده نسبت به رفع نقص  ،داوطلب اعالم شده

   .خودداري نمايندمراجعه حضوري يا تماس تلفني  و ازسالي خود اقدام ار

  ) گلستان(جامع دانشگاهي  سامانهداوطلباني كه وضعيت بررسي نسخه الكترونيكي مدارك آنها در-3

و يا در مهلت  اندحائز شرايط اوليه پذيرش نبوده اعالم شده است وفق ضوابط و مقررات  "عدم تاييد"

و امكان رسيدگي به  رداخت هزينه ثبت نام و بارگذاري مدارك الزامي اقدام نكرده اندمقرر نسبت به پ

  .تقاضاي پذيرش آنان مقدور نيست

 در سايت سازمان سنجش 1397ارشد سال هاي كارشناسيدوره انتخاب رشته هاي انتشار دفترچه باتوجه به  - 4

عالم شده در فراخوان اول پذيرش دانشجو اعمال شده گرايش هاي ا/، تغييرات زير در برخي از رشته آموزش كشور

 :و رشته انتخابي داوطلبان مربوط به شرح زير تغيير يافته است است

  "زبان و ادبيات فارسي "و جايگزيني آن با رشته   "آموزش زبان فارسي -  زبان و ادبيات فارسي"حذف رشته *

  

  "مهندسي معماري "رشته  و جايگزيني آن با  "فني - مهندسي معماري "حذف رشته *

  

  

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست


