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 1400-1401براي سال تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد شدگان بدون آزمون( استعدادهاي درخشان)  پذيرفته كليه اطالع به

 ارائه شود، درخشان استعدادهاي دفتر به سيستمي -انصراف قطعي 21/06/1400 به تاريخ 14ساعت  تا چنانچه رساند: مي

دانشگاه  دانشگاه و  دانشجويان دانشگاه در اولويت هاي قبلي و نيز پذيرش متقاضيان ذخيره از هاي درخواست جابجايي امكان

تا  انصراف امكان اگرچه دانشگاه، آموزشي شوراي در اسامي نهايي شدن و تاريخ اين از پس اما .باشد مي مقدور رگهاي دي

 بـراي سايـردانشجويان شده، ايجاد هاي ظرفيتدر  جابجايي امكان ولي دارد، وجود(هنوز اعالم نشده)،  تاريخ اعالمي بعدي

كه قصد انصراف دارند، حداكثر تا تاريخ مذكور انصراف خود را از بنابراين خواهشمند است كساني  داشت. نخواهـد وجود

 ندهندپذيرفته شدگاني كه انصراف  طريق سامانه گلستان اعالم نمايند تا افراد ذخيره نيز هر چه سريعتر تعيين تكليف شوند.

انشجويان انصرافي مي شوند. مشمول مقررات آموزشي ددر صورت عدم ثبت نام، شود، ثبت و ارسال و  اسامي آن ها در پرتال 

بررسي انصراف  به هيچ عنوان با اين دفتر تماس برقرار نفرمايند، چراكه به علتذخيره متقاضيان خواهشمند است همچنين 

يا از طريق  ، مراتبپاسخگويي به عزيزان مقدور نمي باشد. همچنين در صورت باز شدن ظرفيت ،ورود اطالعات در سامانه ها و 

بازه يه هاي بعدي به كساني كه امكان پذيرش آنان فراهم شده است، اطالع رساني خواهد شد.تماس تلفني و يا از طريق اطالع

   زماني اين فرايند در حال حاضر مشخص نيست، بنابراين به هيج عنوان سوال نفرماييد. 

موافقت شورا و بديهي است كه نتايج اعالم شده پس از به دقت مطالعه شود. ي ضميمه اطالعيه  پيش از ثبت انصرافلطفا 

  به عنوان پذيرش قطعي محسوب خواهد شد. و گزينش، سازمان سنجش

  
  



  

  

  

  نحوه ء ارائه و ثبت درخواست انصراف

، چنانچه تقاضاي انصراف داشته باشند، شده استكليه متقاضياني كه اسامي آنها به عنوان پذيرفته شده ( اصلي يا رزرو) اعالم 

مي توانند با استفاده از گذر واژه و رمز عبوري كه در هنگام ثبت نام در سيستم گلستان ايجاد كرده بودند، وارد سيستم شده 

ه طبوبه پردازش مر "درخواست انصراف از پذيرش آزمون "/  "انصراف "/  "ثبت نام "/  "آزمون "و با انتخاب گزينه هاي 

  از گزينه هاي علت، انصراف خود را اعالم نمايند.  يكيدسترسي پيدا كرده و با انتخاب 

از آنجا كه امكان حذف درخواست انصراف وجود ندارد، خواهشمند است ابتدا بررسي هاي الزم را انجام داده و پس از اطمينان، 

  اقدام به انصراف نماييد. 

تحصيالت تكميلي دانشگاه و دانشكده ها صورت مي گيرد و براي اطالع از زمان و  بديهي است ثبت نام و امور مربوطه توسط

درخواست مي گردد كليه امور  "موكدانحوه ثبت نام تنها مي بايست به سايت تحصيالت تكميلي و دانشكده ها مراجعه گردد. 

  ري گردد. از طريق سايت دانشگاه پيگيري شده و از تماس غير ضروري با واحدهاي مختلف خوددا

  با آرزوي موفقيت و تشكر از دقت و رعايت امور درخواست شده.

 دفتر استعدادهاي درخشان


