
   قابل توجه متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون با استناد به آيين نامه هاي

  )(پيوست اعالم نتايجاستعدادهاي درخشان 

به اطالع مي رساند: كليه متقاضياني كه اسامي آنها به عنوان پذيرفته شده ( اصلي يا رزرو) اعالم مي گردد، چنانچه تقاضاي 

انصراف داشته باشند، مي توانند با استفاده از گذر واژه و رمز عبوري كه در هنگام ثبت نام در سيستم گلستان ايجاد كرده 

درخواست انصراف از پذيرش  "/  "انصراف "/  "ثبت نام "/  "آزمون "اب گزينه هاي ، وارد سيستم شده و با انتخدبودن

  انصراف خود را اعالم نمايند.  ،از گزينه هاي علت يكيپيدا كرده و با انتخاب به پردازش مريوطه دسترسي  "آزمون

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

  اقدام به انصراف نماييد. 

يج، فرايند ورود اطالعات پذيرفته شدگان در پرتال سازمان سنجش آغاز خواهد شد، و اتبديهي است كه پس از اعالم ن        

دگان بدون آزمون در پرتال سازمان سنجش را خواهد امكان ورود اطالعات پذيرفته ش يك دانشگاهبا توجه به اينكه تنها 

دريافت كرده باشد، الزم است كه دانشگاه مورد نظر براي ادامه بدون آزمون پذيرش  ،داشت، چنانچه فردي از چند دانشگاه

پذيرش قطعي منوط به تائيد  "ضمنا. اعالم نمايد  به ساير دانشگاه هانصراف خود را در اسرع وقت او  ،تحصيل را انتخاب

 مي باشد.  دانشجو گزينشدبيرخانه سنجش و سازمان 

در اولين  ،پس از اعالم توسط گروه هاي تخصصينتايج رشته هاي بين رشته اي و نتايج متقاضيان ساير دانشگاه ها         

كاهش سرعت انجام امور، از تماس با دفتر استعدادهاي بنابراين خواهشمند است براي جلوگيري از  شد. م خواهدالاع فرصت

بديهي است ثبت نام و امور مربوطه توسط تحصيالت تكميلي دانشگاه و دانشكده ها صورت فرماييد.  خودداري "درخشان جدا

 "داوكممراجعه گردد.  به سايت تحصيالت تكميلي و دانشكده ها تمي گيرد و براي اطالع از زمان و نحوه ثبت نام تنها مي بايس

شگاه پيگيري شده و از تماس غير ضروري با واحدهاي مختلف خودداري از طريق سايت دان ست مي گردد كليه اموردرخوا

  گردد. 

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

  دفتر استعدادهاي درخشان 

 


