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ورود داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری

ورود داوطلبان استعداد درخشان

 

اعالنات

اطالعیه پذیرش دانشجوی بدون آزمون
(استعدادهای درخشان) در مقطع کارشناسی

ارشد برای سال تحصیلی 1401-1402

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر

اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای

درخشان به شماره 301041/11 مورخ 06/11/1398

وزارت علوم تحقیقات و فناوری از بین دانشجویان

  مقطع کارشناسی پیوسته (ورودی سال تحصیلی

 پذیرفته شده از طریق رشته های با ،1397

 برای نیمسال اول 1402-1401 در دوره روزانه آزمون)

مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. متقاضیان

 از تاریخ 10 آذرماه 1400 لغایت 30 آذر ماه می توانند

 ضمن مراجعه به سایت ثبت نام و مصاحبه 1400

دانشگاهی به

 نسبت به (https://interview.gau.ac.ir)  آدرس

ارائه درخواست و ارسال آن اقدام نمایند.

 

شرایط و ضوابط الزم جهت پذیرش:

 از 6  که پس  کارشناسی پیوسته 1) دانشجویان دوره

نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحد

درسی از نظر میانگین کل جزو پانزده درصد برتر

دانشجویان هم  ورودی و هم  رشته خود باشند و تا

تاریخ 31/06/1401 حداکثر طی 8 نیمسال دانش

آموخته گردند.
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تبصره 1: پذیرش دانش آموختگان برای سال

 بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفا تحصیلی

برای یک بار امکان پذیر است.

تبصره 2: پذیرش افراد واجد شرایط تنها در همان

رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته

تحصیلی مقطع کارشناسی متقاضی (بر اساس

تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی و

تحصیالت تکمیلی دانشگاه) امکان پذیر است.

 در طول 6 تبصره 4: درخواست متقاضیانی که

نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته، دانش

آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با

میانگین کل 8 نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر

 جزء 15 درصد برتر باشند، قابل هم ورودی خود

بررسی است.

تبصره 5: درخواست دانشجویانی که طول مدت

تحصیل آنها به دالیلی خارج از اختیار (مانند بیماری،

ماموریت والدین و همسر، زایمان و موارد مشابه)

حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز در

آیین نامه به طول انجامد، پس از تایید کمیسیون

موارد خاص دانشگاه و در صورت دارا بودن سایر

شرایط، قابل بررسی است.

تبصره 6: در صورتی که ظرفیت پذیرش بدون آزمون،

رشته  ای با 15 درصد برتر دانشجویان حائز شرایط

 صرفا تقاضای دانشجویان دانشگاه تکمیل نشود،

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با میانگین کل

 (25 درصد ده درصد بعدی در پایان نیمسال ششم

برتر) با در نظرگرفتن اولویت رشته و در صورت دارا

بودن سایر شرایط، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2) درخواست متقاضیان در دفتر هدایت استعدادهای

درخشان و براساس شیوه نامه دانشگاه مورد بررسی

قرار گرفته و فهرست دانشجویان منتخب جهت تایید



نهایی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد

شد.

3) متقاضیان می توانند حداکثر سه رشته-گرایش را

به ترتیب اولویت انتخاب نمایند. تغییر اولویت رشته-

گرایش  ها و یا اضافه و حذف نمودن رشته-گرایش

پس از ثبت نام امکان پذیر نمی باشد. لذا داوطلبان

در انتخاب رشته-گرایش خود دقت کافی را داشته

باشند.

4) ارائه درخواست و دارابودن شرایط به منزله پذیرش

نمی باشد و پذیرش اولیه نیز به معنی پذیرش قطعی

نیست. پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان سنجش

 توصیه می شود داوطلبان در کشور خواهد بود.

صورت تمایل در آزمون سراسری کارشناسی ارشد نیز

شرکت نمایند.

5) درخواست برگزیدگان رتبه های یک تا پانزده

المپیادهای علمی-دانشجویی کشوری برای ورود به

همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای

عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و

فناوری با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد بررسی

می شود.

6) پذیرش دانشجویان غیرایرانی، ایرانی انتقالی از

دانشگاههای خارج از کشور و دانشجویانی که مدرک

خود را از دانشگاههای خارج از ایران اخذ نموده اند،

در این فراخوان امکان پذیر نیست.

7) تغییر رشته یا دانشگاه برای افراد پذیرفته شده بر

اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع

کارشناسی ارشد امکان پذیر نیست.

8) دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته در

صورتی می توانند از تسهیالت پذیرش بدون آزمون

بهره مند شوند که سنوات تحصیلی آنها در دوره

کارشناسی پیوسته از ورود به رشته و دانشگاه اول تا

دانش آموختگی از رشته و دانشگاه دوم، حداکثر 8



نیمسال باشد و مقایسه متقاضیان برای رتبه بندی و

تعیین پانزده درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی

انجام می شود که از آن مدرک دریافت می کنند.

9) در مورد دانشجویان تغییر رشته در مقطع

کارشناسی و در صورت تایید معاونت آموزشی و

تحصیالت تکمیلی دانشگاه حداکثر تا یک نیمسال به

سنوات مجاز اضافه می شود.

10) دانش آموختگان دوره های مجازی، فراگیر پیام

نور، پذیرفته شدگان آزمون اختصاصی

 پذیرفته شدگان کارشناسی با سوابق (داخلی)،

 و دارندگان مدرک حوزوی معادل تحصیلی

کارشناسی مشمول این آیین نامه نمی باشند.

11) مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر و از طریق

سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاهی اقدام به ثبت

نام نکرده باشند، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

 وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در (12

صورت نقص مدارک یا عدم پذیرش، به هیچ عنوان

مسترد نخواهد شد.

13) درخواست متقاضیان فقط در اولویت های اعالم

شده در سامانه در زمان ثبت نام آنها مورد بررسی

قرار می گیرد. حتی در صورت عدم تکمیل ظرفیت

سایر رشته ها/گرایش های مرتبط، امکان بررسی

درخواست در سایر رشته ها وجود ندارد.

نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:

1) به سامانه ثبت نام و مصاحبه دانشگاهی به

 وارد شده (/https://interview.gau.ac.ir)  آدرس

 ورود داوطلبان  و یا  استعداد درخشان و از قسمت

استعداد درخشان وارد صفحه ثبت نام شوید

2) بر روی ثبت نام اولیه کلیک کرده و در صفحه بعد

اطالعات درخواستی را تکمیل و بر روی قسمت ثبت

نام جدید کلیک نمایید. پس از تکمیل ثبت نام

https://interview.gau.ac.ir/


 توسط سامانه به شما اعالم می  کد رهگیری اولیه

شود که بایستی این کد را نزد خود نگهداشته و

استفاده از آن برای ورود بعدی به سامانه الزامی

است.

3) از طریق بخش ((ورود داوطلبان)) با استفاده از کد

رهگیری و کد ملی وارد سامانه شده و نسبت به

تکمیل پرونده و یا ثبت درخواست پذیرش اقدام

نمایید.

4) داوطلبان در بخش پرونده  ی الکترونیکی بایستی

اطّالعات زیر را ثبت نموده و مدارک مورد نیاز را به

صورت تصویر اسکن شده ارسال کنند.

اطّالعات شخصی

ثبت اطّالعات شخصی و شناسنامه  ای، آدرس

و شماره تلفن

ارسال تصویر اسکن شده ی عکس پرسنلی

ارسال تصویر اسکن شده ی کارت ملّی

 ی صفحه ی اوّل ارسال تصویر اسکن شده

شناسنامه

اطّالعات تحصیلی

ثبت اطّالعات تحصیلی شامل وضعیت تحصیل،

دانشگاه، رشته، تعداد نیمسال و تعداد واحدهای

گذرانده، معّدل، تعداد واحدهای رشته، تعداد

دانشجویان ورودی دوره، تاریخ شروع و پایان تحصیلی

و ارسال مدارک تحصیلی شامل:

تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی (ویژه  ی

دانش آموختگان)

تصویر اسکن شده  ی ریزنمرات کارشناسی

تصویر اسکن شده  ی فایل گواهی دانشجوی ممتاز

کارشناسی (فرم گواهی دانشجوی ممتاز را می  توانید

 (فرم گواهی دانشجوی از این قسمت دانلود نموده

 و پس از تکمیل اطّالعات و تایید دانشکده و ممتاز)

https://interview.gau.ac.ir/files/content/28/c_28_1638347631.pdf


دانشگاه محلّ تحصیل خود در بخش مربوطه در

سامانه بارگذاری نمایید.

فرم انتخاب رشته و درخواست پذیرش 

در صورتی که اطّالعات شخصی و اطّالعات تحصیلی را

به طور کامل و مطابق شرایط پذیرش تکمیل کرده

باشید، فرم انتخاب رشته در اختیار شما قرار می

گیرد. پس از تعیین اولویت رشته -گرایش های مورد

نظر انتخابی و پرداخت مبلغ هزینه  ی شرکت که یک

میلیون ریال (معادل 100 هزار تومان) می باشد،

نسبت به ثبت نام و تأیید فرم انتخاب رشته اقدام

نمایید.

تأیید و ثبت درخواست بررسی پرونده

پس از تکمیل صحیح اطّالعات پرونده و ارسال مدارک

ذکر شده  ی فوق، الزم است تا پرونده برای بررسی در

 شود. برای این منظور در  ثبت درخواست دانشگاه

صفحه  ی اوّل پرونده  ی الکترونیکی (اطّالعات پرونده)

اطّالعات ثبت شده در پرونده و صحّت ارسال مدارک

مورد نیاز نمایش داده شده و در انتهای این صفحه

دکمه (تأیید اطّالعات و ثبت درخواست بررسی

 با کلیک بر این دکمه، درخواست پرونده) قرار دارد.

 شایان ذکر است دکمه ی ثبت ثبت می شود.

درخواست بررسی پرونده در صورتی قابل دسترس

خواهد بود که مندرجات پرونده به درستی ثبت شده

باشد.

توجّه: مشموالن متقاضی ده درصد برتر بعدی (دوم)

که مجاز به ثبت نام در سامانه هستند، صرفاً باید از

دانشجویان یا دانش آموختگان دانشگاه علوم

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان باشند، بنابراین در

مرحله  ی اول ثبت نام در سامانه، الزم نیست این

متقاضیان هیچگونه هزینه  ی ثبت نام پرداخت

نمایند. نحوه ی پرداخت هزینه از سوی این متقاضیان

از طریق سامانه متعاقباً اعالم خواهد شد و در صورت



وجود ظرفیت خالی در رشته- گرایش مورد

درخواست، پذیرش آنها صورت خواهد گرفت. 

 

 


