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 مقطع کارشناسی ارشدثبت نام از پذیرفته شدگان بدون آزمون اطلاعیه نحوه 

 (درخشان همیه استعدادهای)س های مختلف تحصیلی رشته 0411-0410سال تحصیلی 

سال تحصیلی  مقطع کارشناسی ارشد رفته شدگان بدون آزمونبه کلیه پذی تبریکضمن عرض  ئیطباطبادانشگاه علامه 

صورت مشروط و با اخذ ه )سهمیه استعدادهای درخشان(، به اطلاع می رساند که ثبت نام از پذیرفته شدگان ب 1041-1044

ان سنجش آموزش کشور و سازمفرآیند ثبت نام، منحصراً پس از تأئید نهایی تعهد کتبی انجام می پذیرد. شایان ذکر است 

 ، از حالت مشروط به قطعی تبدیل خواهدشد. هیأت مرکزی گزینش دانشجو

حتما اطلاعیه ثبت نام را به دقت مطالعه و پس از آماده سازی  ،دانشجوی گرامی! قبل از شروع ثبت نام

 وارد سامانه شده و ثبت نام خود را شروع کنید. های مربوطه،و انجام واریزی مدارک مورد نیاز

 انجام خواهد شد. مرحله دودر  (استعداد درخشان)سهمیه  بدون آزمون ثبت نام دانشجویان نکته مهم:

مطابق جدول  azmoon.atu.ac.irبارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه آزمون دانشگاه به نشانی  مرحله اول:

 ذیل

و ارسال  مطابق جدول ذیل ems.atu.ac.irبه نشانی  ثبت نام در سیستم آموزشی دانشگاه )گلستان( مرحله دوم:

 ثبت نام در دانشکده های تابعهمدارک و تکمیل فرایند

)در  ثبت نام مرحله اولگانه مذکور چنانچه در جدول ذیل شرح داده شده است، دواز مراحل  نکته مهم:

ثبت نام  دوم مرحلهصورت خواهد گرفت.  11/41/1044تا  11/41/1044از تاریخ  قالب اطلاعیه شماره یک(

باشد که می کارشناسی ارشد همزمان با ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری )در قالب اطلاعیه شماره دو(

شد. لازم به ذکر است در سایت دانشگاه اعلام و از طریق پیامک به دانشجویان اطلاع رسانی خواهد متعاقباً اطلاعیه آن 

و تا زمان ثبت نام پذیرفته شدگان  مکرر پرهیز نمایندپیگیری و  خود از نگرانی مرحله دومدانشجویان برای ثبت نام 

 .کنندصبوری  کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری

 جدول ذیل را به دقت مطالعه نمائید( از نحوه ثبت نام، )جهت اطلاع کامل



 

 

 فرایندها نکات مقطع قبولی نام ثبت

 رحله اول:م

ثبت نام و )

بارگذاری 

مدارک 

درخواستی در 

سامانه آزمون 

 (دانشگاه

 کارشناسی

بدون  دشار

 آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه پذیرفته شدگان موظف 

 71/71/7077هستند  از تاریخ 

با مراجعه  71/71/7077الی 

 آزمون دانشگاه سامانهبه 

مراحل ثبت نام خود را 

 تکمیل نمایند.
azmoon.atu.ac.ir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

شماره حساب  هزار تومان( به هشتادوهشتریال ) 444/884واریز مبلغ  -

)شناسه  114144440441401141441081IRشماره شبا  یا و  0441401141441081

( یا شماره کارت 010401110111144441111441084414پرداخت: 

خزانه داری کل کشور در وجه هیأت بانک مرکزی به نام  4141111401180080

یا  مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در یکی از شعب

  مربوطهو بارگذاری فیش بانک ملی  خودپردازهای

 (PDF)بصورت فایل  صلاحیت عمومیفرم تکمیل شده بررسی بارگذاری  -

رنگی که بایستی در فرم صلاحیت عمومی در بخش مربوطه   1 0عکس  تصویر -

 قرار گیرد.

  امضاء و اثرانگشت(درج ) ثبت نام مشروط فرم تعهدبارگذاری  -

  مندی از مزایای دفتر استعدادهای درخشانفرم اعلام شماره حساب جهت بهره تکمیل -

  )در صورت اشتغال به کار رسمی(حکم کارگزینی  بارگذاری -

های مذکور و مبلغ واریزی را به دقت تکمیل دانشجویان بایستی فرم مهم:

 و بارگذاری نمایند. در غیر این صورت از ادامه ثبت نام حذف خواهند شد.

پرکردن کامل فرم صلاحیت عمومی با توجه به حساسیت موضوع  مهم:

بسیار ضروری بوده و تبعات ناشی از تکمیل ناقص آن برعهده دانشجو 

 باشد.می

ضروری است داوطلب تصویر خود را در فایل صلاحیت عمومی در جای  مهم:

تبعات ناشی از هر گونه نقص و قلم خوردگی  مشخص شده بارگذاری نماید.

ت عمومی برعهده داوطلب طلاعات پر شده مربوط به فایل صلاحیدر ا

 باشد.می

که در زمان ثبت نام اولیه نام کاربری و رمز ورود  دانشجویان با همانمهم: 

مدارک داشته اند، وارد شوند. و پس از ورود به صفحه شخصی خود از بخش 

های مذکور نسبت به دریافت، تکمیل و بارگذاری مجدد فرم ثبت نام نهایی

اقدام نمایند. لازم به ذکر است فرم ها بایستی به دقت، خوانا و تایپ 

 رسال گردد.ا  PDFدر قالب فرمت یل و شده تکم



 

 دوممرحله 

ثبت نام و )

بارگذاری 

مدارک 

درخواستی در 

 گلستانسامانه 

و ارسال 

مدارک به 

دانشکده های 

 ( تابعه

 کارشناسی
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زمان و نحوه ثبت نام در این 

مرحله متعاقباً اعلام خواهد 

  شد.

بایستی دانشجویان عزیز 

 صبوری نمایند.

مراحل مربوط به ثبت نام دانشجویان بدون آزمون )سهمیه  کلیهبخش، در این  -

و ارسال مدارک مربوطه به استعداد درخشان( در سامانه آموزشی دانشگاه )گلستان( 

همانند فرایند ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده از طریق آزمون دانشکده های تابعه، 

تا زمان ثبت ظف هستند خواهد بود. لذا کلیه دانشجویان مو کارشناسی ارشد سراسری

 صبر نمایند.  کارشناسی ارشد نام دانشجویان آزمون سراسری

 

دستورالعمل ثبت نام در این مرحله همزمان با ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون  -

لازم است اعلام خواهد شد.  0در قالب اطلاعیه شماره  کارشناسی ارشدسراسری 

 و تا زمان اعلام ثبت نام صبر نمایند. مداوم پرهیز کنند پیگیریو  دانشجویان از نگرانی

 

ود به سیستم گلستان جهت مشاهده دروس، تا زمان شروع ثبت نام در مرحله دوم، ور -

 باشد.انتخاب واحد و غیره امکانپذیر نمی

زمان و نحوه 

شروع و 

برگزاری 

 هاکلاس

کارشناسی 

بدون  ارشد

 آزمون
 هاکلاس

-های آموزشی )مجازیشروع تحصیل کلیه دانشجویان و نحوه برگزاری کلاسزمان 

حضوری( مربوط به تصمیم گیری دانشگاه است که از طریق اطلاعیه های معاونت 

گردد. لذا دفتر استعداد آموزشی به طور مرتب در وبسایت اصلی دانشگاه اعلام می

 باشد.نمی پاسخگوو  نبوده درخشان در خصوص اینگونه مسائل صاحب اختیار

 دفتر استعداد درخشان دانشگاه در میان بگذارند.کارشناس  401-08110141خود را با شماره تماس  و مربوط توانند سوالات ضروریدانشجویان می

های فرم صلاحیت عمومی بایستی به دقت تکمیل گردد. لیکن اگر دانشجویی درخصوص بخش خاصی سابقه ای ندارد )به عنوان کلیه بخش بسیار مهم:

نفر معرف( مطابق  0فرم مذکور )تحت عنوان  8مشخص نماید. ضمناً تکمیل کامل بند  "شاغل نیستم"یا  "ندارم"مثال؛ وضعیت شغلی( با درج کلمه 

 ج در فرم، بسیار مهم است.توضیحات مندر

ه در صورتی که دانشجو فرم را ناقص پر نماید و هیات مرکزی گزینش، تایید صلاحیت ایشان را اعلام نکند، وضعیت ثبت نام دانشجو از مشروط ب تذکر:

 قطعی تبدیل نشده و مطابق مقررات با ایشان برخورد خواهد شد.

 

 استعدادهای درخشان گروه–معاونت آموزشی دانشگاه


