
 

 

 

 

 

 ورود به سامانه ثبت  نام
 

بابه اطالع می استعداد های درخشان وزارت   5/5/93مورخ    21  /77948ه  آیین شمار ”رساند دانشگاه صنعتی کرمانشاه قصد دارد مطابق  شورای هدایت 

فناوریعلوم و  تحقیقات  به شماره  و  “ ،  آن  به  مربوط  به  "3/6/93مورخ    114374/21اصالحیه  عنایت  با  ، "24/5/94مورخ    96474/21ابالغیه شماره  "و 

برگزیدگان علمی واجد شرایط  به پذیرش    نسبت،  وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمعاون محترم آموزشی    16/12/96مورخ    299574/2نین نامه شماره  همچ

 به شرح زیر اقدام کند: 

 الف( شرایط پذیرش داوطلبان: 

می • از  متقاضیان  پس  تحصیلی  نیم  6بایست  چهارم  سال  سه  حداقل  گذراندن  جزء    ،درسی  هایواحدبا  کل  میانگین  لحاظ   برتردرصد    15به 

 .رشته و هم ورودی خود باشنددانشجویان هم 

 .شوند التحصیل فارغ  سالنیم 8  طی حداکثربایست متقاضیان می •

سال اول  به عبارت دیگر دانش آموختگان کارشناسی ورودی نیم  پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی امکان پذیر است. •

 مجاز به شرکت در این فراخوان هستند.  96-97سال تحصیلیدوم  سال نیمدانش آموختگان کارشناسی ورودی و  97-98سال تحصیلی

نیمدانش آموختگان   • این ، میشوند  التحصیل  فارغ  تحصیلی  سالنیم    6  طی  در  که  97-98سال دوم سال تحصیلیکارشناسی ورودی  توانند در 

 . کند پذیرش ظرفیت از خارج را گروه  این تواندمی  دانشگاه فراخوان شرکت نمایند و  

سال  )مانند بیماری، مامورت والدین یا همسر و یا به دلیل زایمان(، حداکثر دو نیم دانشجوج از اختیار طول مدت تحصیل به دالیلی خار چنانچه •

برای   پس از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل، ، درخواست دانشجودر این آیین نامه بشود تحصیلی بیش از مدت مجاز مذکور

 در دانشگاه صنعتی کرمانشاه قابل بررسی خواهد بود. استفاده از تسهیالت این آیین نامه 

 . نمایند اقدام آزمون بدون پذیرش برای توانندمی پیوسته  کارشناسی دانشجویان تنها •

اسالمی، پیام نور، غیر انتفاعی و..( دانشجویان تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی) روزانه، شبانه، آزاد 

 .مجاز به شرکت در این فراخوان هستند

 ریزی   برنامه  عالی   شورای  تشخیص  به  مرتبط  هایرشته   یا  رشته  همان  به  ورود  برای  دانشجویی-علمی  المپیادهای   پنجم  تا  اول   هایرتبه  برگزیدگان:  1 تبصره

 پذیرش شوند.  المپیاد دبیرخانه از نامه معرفی  ارائه با توانندمی فناوری و تحقیقات ،علوم وزارت آموزشی

الملل )خودگردان( مجاز به ثبت نام  های بینکاربردی و پردیس-علمی غیرانتفاعی،   -پیام نور، آزاد اسالمی، غیر دولتی  هایدانش آموختگان دانشگاه :2تبصره

 .نیستند

 

 

https://kut.ac.ir/form/3/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-13991400


 

 

 

 

 

 نام  ثبت برای زمانی ب( بازه

الکترونیکی     1401/ 04/03  تا تاریخ   10/02/1401از تاریخ  توانند  متقاضیان می اقدام    www.kut.ac.irسایت رسمی دانشگاه  از طریق    نسبت به ثبت نام 

 بارگذاری نمایند. های مناسب یاز را در محلکرده و مدارک مورد ن

 مدارک مورد نیاز  ج(

 (  jpg)نوع فایل:  اسکن عکس  -1

 (  jpg)نوع فایل:  شناسنامهاسکن صفحه اول   -2

 ( jpg)نوع فایل:  اسکن کارت ملی -3

 (  jpg)نوع فایل:  6نمرات تا پایان ترم   اسکن ریز -4

 (  jpg: فایل  نوع) غیرهرتبه و تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی و  ، هی تایید معدل گوامشخصات، تکمیل شده مربوط به  اطالعات فرم  تصویر  -5

در صورت ارائه و تایید    ولی صرفا  جه: ارائه این مدارک اختیاری است،  تو)  آموزشی و پژوهشی به شرح زیر  ، مدارک و مستندات مربوط به سوابق علمی   -6

 ( .مستندات مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت

گواهی صادره از دبیرخانه یا  ()در دوران تحصیل)های جوان خوارزمی و رازی مرتبط با رشته  های برتر کشوری جشنواره مستندات مربوط به رتبه  -1-6

 (  jpg)نوع فایل:  مراجع ذی ربط(

 (jpg: فایل نوع) (های علمی و صنعتی ایرانگواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش) مستندات اختراع به ثبت رسیده -2-6

به تشخیص  )ا سایر مراجع ذی صالح گاه محل تحصیل یئه تاییدیه از شورای پژوهشی دانشبا اراهای تحقیقاتی پایان یافته مستندات مربوط به طرح -3-6

 (  jpg( )نوع فایل: دانشگاه

تصویر صفحه اول و خالصه کامل مقاله یا مقاله های مستخرج از پروژه یا طرح تحقیقاتی دانشجو در مجالت علمی پژوهشی معتبر چاپ شده یا    -4-6

 ( jpg: فایل   نوع) (ه مورد تایید دانشگا)دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجالت علمی پژوهشی معتبر 

صادره از  (proof )  ده قبل از چاپ نهایی آند شصفحه اول و خالصه نسخه تایی  د ضروری است تصویرانپذیرش شده  توجه: درخصوص مقاالتی که صرفا  

 .مجله مربوط بارگذاری شود

 (jpg: فایل نوع) (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست)هایی تاکنون چاپ نشده باشند نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله -5-6

کتاب    -6-6 ترجمه  به  مربوط  گواهی  )مستندات  و  کتاب  شناسنامه  جلد،  روی  مربوطه  رانتشاتصویر  ناشر   ( jpg:  فایل  نوع)  (از 

 (jpg: فایل   نوع)مستندات مربوط به ارائه خالصه مقاله به صورت پوستر یا سخنرانی در کنگره ها  -7-6

 ( jpg :فایل  نوع) صالح ذی مراجع تایید  با آموزی دانش علمی  المپیادهای در مدال  کسب به مربوط مستندات-8-6

 ( jpg :فایل نوع)مستندات مربوط به کسب رتبه در المپیادهای علمی دانشجویی نهایی کشوری با تایید مراجع ذی صالح -9-6

 



 

 

 

 

 

 *** .نمایید ارسال را zip فایل  و دادهشده قرار  zip فایل یک  درو  نموده اسکن را نام ثبت برای  الزم مدارک تمامی  لطفا  گرامی دانشجوی ***

 zip دانلود فایل آموزش ساخت فایل

 دانلود فرم تایید اطالعات 

های دارای پذیرش دانشجود( رشته  

 دانشکده انرژی  ردیف

 فرآیندهای جداسازی -مهندسی شیمی  1

 محیط زیست -مهندسی شیمی  2

 های قدرتسیستم -قدرت مهندسی برق، 3

 های الکتریکی الکترونیک قدرت و ماشین-قدرت مهندسی برق، 4

 مدارهای مجتمع الکترونیک  -الکترونیک مهندسی برق، 5

 های میکرو و نانو الکترونیک افزاره -الکترونیک مهندسی برق، 6

 طراحی کاربردی -مهندسی مکانیک  7

 تبدیل انرژی  -مهندسی مکانیک  8

 مهندسی فتونیک  9

 هوش مصنوعی و رباتیکز  -مهندسی کامپیوتر 10

:قابل توجهنکات   

 .افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه، مجاز نیستتغییر رشته یا محل  •

 اعالم خواهد شد.  www.kut.ac.irاز طریق سایت دانشگاه به آدرس   1401 اول تیرماهنتایج بررسی اولیه در هفته  •

ه اصل ( ملزم به مراجعه حضوری و ارائ1401  تیر  سوماه مشخص و اعالم خواهد شد )در هفته  که توسط دانشگ  ی در مهلتاولیه،  پذیرفته شدگان   •

 هستند.و شرکت در جلسه مصاحبه  آموزش و تحصیالت تکمیلی به مدیریت سوابق تحصیلی خود

 اعالم خواهد شد. از طریق سایت دانشگاه  1401 دهه اول مرداداکثر تا نتیجه نهایی حد •

 

 

http://kut.ac.ir/files/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/Make-A-ZIP-File1.pdf
http://kut.ac.ir/files/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7/Make-A-ZIP-File1.pdf
http://kut.ac.ir/files/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf
http://kut.ac.ir/files/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf
http://kut.ac.ir/files/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf
http://www.kut.ac.ir/


 

 

 

تمایل به ثبت   ، درخواست کتبی خود را مبنی بر شگاه، در صورت پذیرشتوسط دان نتیجه نهایی اعالم  پس از روزه 20ایست در فاصله بدانشجو می •

 به دانشگاه اعالم نماید.  نام یا انصراف

قید و شرط    و بدون  کتبی  قتیا مواف  ساالنه  مرخصی  حکمهای دولتی مشغول به کار هستند باید برای ثبت نام  پذیرفته شدگانی که در دستگاه •

 را داشته باشند. متبوع سازمان

 باشد. پذیرش قطعی دانشجو منوط به موافقت گروه و دانشگاه و تاٌیید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می •

 ورود به سامانه ثبت  نام
 

 

https://kut.ac.ir/form/3/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-13991400

