بسمه تعالی

اطالعیه سوم :اعالم نتیجه بررسی اولیه پرونده الکترونیکی داوطلبان و آخرین تغییرات اعمال شده در رشته /گرایشها

پذیرش دانشجویان استعداد درخشان (برگزیدگان علمی) دوره های کارشناسی ارشد سال 1401
(تاریخ انتشار  30بهمن ماه )1400
کلیه داوطلبانی که وفق اطالعیه اول فراخوان پذیرش دانشجویان استعداد درخشان (برگزیدگان علمی) ،متقاضی پذیرش در دورههای
کارشناسی ارشد سال  1401این دانشگاه شدهاند ،ضروری است پس از مطالعه کامل این اطالعیه نسبت به انجام مراحل بعد اقدام
نمایند.
 -1با توجه به آخرین تغییرات بوجود آمده در عناوین رشته /گرایشهای دارای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی  1401-402به اطالع
میرساند رشته /گرایش های مشروح زیر از فهرست رشته های دارای پذیرش این دانشگاه در سال  1401حذف شده یا صرفا در گرایش
اعالم شده پذیرش دانشجو دارند:


آگروتكنولوژی  -اکولوژی گیاهان زراعی (حذف شده)



برنامه ریزی منطقه ای (حذف شده)



بیوانفورماتیك (حذف شده)



زبان و ادبیات فارسی  -ادبیات عامه (حذف شده)



زبان و ادبیات فارسی  -آموزش زبان فارسی



زبان و ادبیات فارسی  -نظریه و نقد ادبی (حذف شده)



زبان و ادبیات فارسی  -ویرایش و نگارش (حذف شده)



سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی  -سنجش از دور (حذف شده)



علوم زمین  -زمین ساخت (حذف شده)



علوم و مهندسی باغبانی  -سبزی ها (حذف شده)



علوم و مهندسی باغبانی  -گیاهان دارویی (حذف شده)



علوم و مهندسی محیط زیست  -ارزیابی و آمایش سرزمین (حذف شده)



فیزیك  -گرانش و کیهان شناسی (حذف شده)



مدیریت بازرگانی  -بازرگانی بین المللی (صرفا پذیرش دانشجو در گرایش کارآفرینی)



مدیریت بازرگانی  -مدیریت استراتژیك (صرفا پذیرش دانشجو در گرایش کارآفرینی)



مدیریت تكنولوژی  -نوآوری تكنولوژی (حذف شده)



مدیریت دولتی  -توسعه منابع انسانی (صرفا پذیرش دانشجو در گرایش مدیریت تحول)



مدیریت دولتی  -خط مشی گذاری عمومی(صرفا پذیرش دانشجو در گرایش مدیریت تحول)



مدیریت صنعتی  -مدیریت کیفیت و بهره وری (حذف شده)



مهندسی شیمی  -مهندسی انرژی (حذف شده)



مهندسی معدن  -تونل و فضاهای زیرزمینی (حذف شده)



مهندسی مكانیك بیوسیستم  -انرژی های تجدیدپذیر (صرفا پذیرش دانشجو در گرایش طراحی و ساخت)




(حذف شده)

مهندسی مكانیك بیوسیستم  -فناوری پس از برداشت (صرفا پذیرش دانشجو در گرایش طراحی و ساخت پذیرش)
زیست فناوری دریا (حذف شده)

" معاونت آموزشی -مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون "
تاریخ انتشار 1400/11/30

صفحه  1از  3صفحه

 -1-1داوطلبانی که در رشته /گرایشهای حذف شده ثبت نام کردهاند ،در صورت تمایل به تغییر رشته /گرایش خود میتوانند حداکثرتا تاریخ
 5اسفند ماه ( 1400مهلت رفع نقص) نسبت به اعالم رشته/گرایش جدید مورد نظر از طریق پست الكترونیكی
 infoadmission@modares.ac.irاقدام نمایند تا نسبت به تغییر رشته/گرایش آنان اقدام شود .بدیهی است عدم اعالم رشته جدید در
مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست پذیرش تلقی خواهد شد.
-2-1در صورت انصراف دوطلب از پذیرش (صرفا در رشته /گرایش های حذف شده) ،ضروری است درخواست عودت وجه پرداختی،
مطابق فرم پیوست این اطالعیه ،توسط داوطلب تكمیل و حداکثر تا پایان اسفند

ماه سال 1400

به پست الكترونیكی

 infoadmission@modares.ac.irارسال تا رسیدگی و اقدام شود .بدیهی است پس از پایان مهلت تعیین شده به درخواستهای
عودت وجه پرداختی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -2کلیه داوطلبانی که وفق اطالعیه اول فراخوان پذیرش دانشجو از طریق آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان
علمی) متقاضی پذیرش در دورههای کارشناسی ارشد سال  1401این دانشگاه شده اند ،ضروری است برای آگاهی از وضعیت بررسی اولیه
پرونده الكترونیكی خود با استفاده از شناسه کاربری و رمزعبوری که هنگام ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) دریافت کردهاند
وارد سامانه مذکور شده و از منوی
ثبت نام
مدرس

پذیرش برگزیدگان علمی دورههای کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت

دانشگاه تربیت مدرس
لینك آخرین وضعیت داوطلب

از وضعیت بررسی اولیه نسخه الكترونیكی مدارک ارسالی خود به شرح زیر مطلع شوند:

" معاونت آموزشی -مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون "
تاریخ انتشار 1400/11/30

صفحه  2از  3صفحه

 -1داوطلبانی که وضعیت بررسی اولیه نسخه الكترونیكی مدارک آنها در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) "تایید" اعالم شده است
در مرحله بعد توسط شورای تخصصی گروه آموزشی ذیربط بررسی و نتیجه نهایی بررسی پذیرش نیز حداکثر تا پایان
فروردین ماه سال  1401از طریق ب خش آموزش وبگاه دانشگاه یا سامانه جامع دانشگاهی(گلستان) اعالم خواهد شد؛ لذا از
داوطلبان درخواست می شود اکیدا از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی در این خصوص خودداری نمایند.
 -2داوطلبانی که وضعیت بررسی نسخه الكترونیكی مدارک آنها در سامانه جامع دانشگاهی(گلستان) "مشروط" اعالم شده است،
حداکثر تا پایان روز پنج شنبه مورخ  5اسفند ماه  1400فرصت دارند نسبت به رفع نقص مدارک خود در سامانه
گلستان اقدام نمایند .بدیهی است صرفا در صورت رفع نقص در سامانه مذکور و تغییر وضعیت از "مشروط" به "تایید"،
مدارک در مرحله بعد بررسی خواهد شد .د ر غیر این صورت وضعیت بررسی مدارک آنان به "عدم تایید" تغییر می یابد و نام
آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهد شد.
* یادآور می شود باتوجه به اینكه علت نقص /نواقص مدارک داوطلبان ذیربط دقیقا در قسمت توضیح (مقابل هر مدرک) یا لینك
آخرین وضعی ت داوطلب اعالم شده ،ضروری است داوطلبان باتوجه به یادداشت درج شده نسبت به رفع نقص /نواقص مدارک
ارسالی خود اقدام و از مراجعه حضوری یا تماس تلفنی خودداری نمایند.
 -3داوطلبانی که وضعیت بررسی نسخه الكترونیكی مدارک آنها درسامانه جامع دانشگاهی(گلستان) "عدم تایید" اعالم شده است
وفق ضوابط و مقررات حائز شرایط اولیه پذیرش نبوده اند و یا در مهلت مقرر نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام و بارگذاری مدارک
الزامی اقدام نكردهاند و امكان رسیدگی به تقاضای پذیرش آنان مقدور نیست.

" معاونت آموزشی -مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون "
تاریخ انتشار 1400/11/30

صفحه  3از  3صفحه

