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موافقت گروه آموزشی و دانشگاه با پذیرش از شرایط اصلی پذیرش است و دانشگاه ملزم به تکمیل ظرفیت پیش بینی  -3
  .شده از بین برگزیدگان علمی نمی باشد و در صورت تایید نهایی مراجع ذی ربط پذیرش انجام خواهد شد

در رشته مورد نظر از طریق آزمون سراسری سازمان  پذیرش دانشجوبه پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط -4
تایید صالحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صالح مربوط و تایید نهایی و تشکیل دوره،  سنجش آموزش کشور

 . می باشد سازمان سنجش آموزش کشور
یا متعهد به انجام طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و  های دولتی شدگانی که در استخدام دستگاه پذیرفته -5

مدار  الزم مبنی بر موافقت با تحصیل تمام وقت یا ( شروع به تحصیل)هستند باید برای ثبت نام آموزش پزشکی 
 .ماموریت تحصیلی را ارائه نمایند

از طریق این یا انتقال افراد پذیرفته شده ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته -2
 .به سایر دانشگاه ها مجاز نیستآیین نامه 

ارائته  مراجعته حضتوری و   خواهد شد ملزم بته  و اعالم پذیرفته شدگان در مهلت مقرری که توسط دانشگاه مشخص   -4
 .هستنداصل سوابق تحصیلی خود به مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون 

ترتیتب اثتر داده نخواهتد شتد و وجته      و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شترایط الزامتی نباشتند    به مدار  ناقص   -7
مفاد اطالعیته را بته دقتت مطالعته و      ،؛ لذا مجددا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نامقابل استرداد نیست نیز پرداختی

 .بت نام نمایندث, در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط الزامی
لتذا خواهشتمند استت از مراجعته      ؛شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح کافی برخوردار استت  -9

صترفا شتماره تلفتن    در صتورت ضترورت   . حضوری و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد خودداری فرماییتد 
 11التی   11از ستاعات  ( شتنبه التی چهارشتنبه   )در روزهای اداری و غیر از تعطیالت رستمی   ،در ایام ثبت نام 71774153

خار  از ساعات و روزهای اعالم شده امکان پاستخگویی   و پس از اتمام مهلت ثبت نام و  پاسخگوی داوطلبان خواهد بود
 .به داوطلبان وجود نخواهد داشت

واجتد شترایط الزامتی    اشتغال بته تحصتیل مشتخص شتود کته داوطلتب       چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و  -11
نبوده یا مغایرتی بین مدار  و مستندات ارائه شده داوطلب با اصل مدار  صادره از مراجتع   اطالعیهپذیرش از طریق این 

ی رفتتار  شتود و مطتابق مقتررات بتا و     ، بالفاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری متی ذی ربط وجود داشته باشد
 .خواهد شد

 :ی دارای پذیرش دانشجوجدول رشته ها -و

 
 دانشکده علوم انسانی ردیف

 مخاطرات آب و هوایی -( اقلیم شناسی)آب و هواشناسی  1

 آموزش زبان انگلیسی 1

 آموزش زبان روسی 3

 آموزش زبان عربی 4

 آموزش زبان فرانسه 5

 ادبیات عربی 2

 تاریخپیش از  -باستان شناسی  4

 تمدن وفرهنگ اسالمی ایران وسرزمینهای دیگر -باستان شناسی  7
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 فضای شهری -جغرافیای سیاسی  13

 مطالعات ایران -جغرافیای سیاسی  14

 روابط بین الملل 15

 روانشناسی بالینی 12

 زبان و ادبیات فارسی 14

 نظریه و نقد ادبی -زبان و ادبیات فارسی  17
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 فلسفه و کالم اسالمی 17

 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض -فیزیولوژی ورزشی  19
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 مدیریت بازاریابی در ورزش -ورزشی مدیریت  31

 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد

 اقتصاد انرژی 31

 حسابداری 33

 مدیریت اطالعات -علم اطالعات و دانش شناسی  34

 مدیریت کتابخانه های دانشگاهی -علم اطالعات و دانش شناسی  35

 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی  32

 بین المللی بازرگانی -مدیریت بازرگانی  34
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 خط مشی گذاری عمومی -مدیریت دولتی  39

 تولید و عملیات -مدیریت صنعتی  41

 مدیریت کیفیت و بهره وری -مدیریت صنعتی  41

 سیستم های اطالعاتی پیشرفته -مدیریت فناوری اطالعات  41

 حقوقدانشکده 

 المللحقوق بین  43

 حقوق جزا و جرم شناسی 44

 حقوق خصوصی 45

 حقوق عمومی 42

 حقوق مالکیت فکری 44

 دانشکده كشاورزی

 بیماری شناسی گیاهی 47

 بیوتکنولوژی کشاورزی 49

 ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی -ترویج و آموزش کشاورزی پایدار  51

 توسعه روستایی 51

 حشره شناسی کشاورزی 51
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 تغذیه طیور -علوم طیور  54

 فیزیولوژی طیور -علوم طیور  55

 آبیاری و زهکشی -علوم و مهندسی آب  52

 سازه های آبی -علوم و مهندسی آب  54

 منابع آب -علوم و مهندسی آب  57

 درختان میوه -علوم و مهندسی باغبانی  59

 سبزی ها -باغبانی علوم و مهندسی  21

 گیاهان دارویی -علوم و مهندسی باغبانی  21
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 مهندسی کشاورزی ، زراعت 22
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 نحوه ثبت نام داوطلبان -ز
 
مراجعه و پس از   http://golestan.modares.ac.irبه آدرس  Internet Explorerبا استفاده از مرورگر *

كارشناسی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره های "وارد کردن کردن کد امنیتی بر روی لینك 
 .کلیك نمایید "93ارشد 

شناسه کاربری و گذرواژه خود را در سامانه پس از انتخاب عنوان آزمون و تکمیل مشخصات اولیه داوطلب، *
پس از  و نماییدکلیك  "ثبت موقت مشخصات داوطلب"آن بر روی دکمه  تعریف و پس از به خاطرسپاری

 .سامانه خار  شویداز  شماره پرونده دریافتی،کردن یادداشت 
تعریف )مراجعه و با شناسه کاربری و گذرواژه خود    http://golestan.modares.ac.irمجددا به آدرس *

و بارگذاری ، پرداخت هزینه ثبت نام به تکمیل اطالعات الزمنسبت به سامانه وارد شوید و ( شده در مرحله قبل
 .اقدام و گواهی ثبت نام در سامانه را دریافت نماییددار  م
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