
 باسمه تعالی

اعالم نتایج اولیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در نکات قابل توجه و مهم در

 ۲۰۴۲-۲۰۴۱دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 

  

های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود اجرای سیاست راستایدرحکیم سبزواری دانشگاه 

های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، به دوره کارشناسی ارشد با استناد به آئین نامه

از بین  ۲۰۴۲-۲۰۴۱مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای سال تحصیلی  و   تحقیقات و فناوری

ام اقد)مطابق جدول پیوست( ذیرش و معرفی تعدادی از متقاضیان دانشجویان متقاضی نسبت به پ

 ست.نموده ا

 :نکات قابل توجه و مهم

مهلت دارند در صورت  ۱۴/۱/۲۰۴۲متقاضیان تا تاریخ نتایج اعالم شده، نتایج اولیه می باشد و  .۲

اعتراض به نتایج، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دانشگاه ارسال نمایند.) تحویل به 

  دبیرخانه دانشگاه واقع در سازمان مرکزی و یا ارسال از طریق پست(

الزم به ذکر است ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه یا تغییر اولویت های گروه های آموزشی ویا اعتراض دیگر 

 .متقاضیان قابل تغییر است و پذیرش قطعی منتخبین منوط به تائید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود

گونه حقّی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به تأیید اعالم نتایج اوّلیه هیچ .۱

باشد و احراز صالحیت عمومی و انضباطی دانشجویان سازمان سنجش آموزش کشور می

  ضروری است.

 دانشجو شخص عهده به در موعد مقرر تمامی عواقب ناشی از عدم اعالم انصراف کتبی تبصره:

 .گونه مسئولیتی نخواهد داشت هیچ خصوص این در دانشگاه درخشان استعدادهای گروه و است

چه از طریق کنکور ( متقاضیان محترم بایستی پس از اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه .3

در اسرع وقت ،)کارشناسی ارشد و چه از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

ساعت پس از اعالم نتایج  ۰4حداگثر تا نسبت به اعالم انصراف از پذیرش در سایر دانشگاه ها 

 .اقدام نمایندسازمان سنجش 



اولیه علمی که در دانشگاه حکیم سبزواری مشغول به تحصیل بوده و یا  پذیرفته شدگان  .۰

ضروری است نسبت به ، در صورت درخواست انصراف از ادامه تحصیل در این دانشگاه ،هستند

مندرج در سامانه جامع آموزشی با شناسه کاربری و رمز " اعالم انصراف  فرم "تکمیل و تأیید 

اقدام فرمایند. پس از تاریخ فوق به هیچ  ۲۱/۴۰/۲۰۴۲ لغایت ۲۱/۴3/۲۰۴۲ ورود خود از تاریخ

عنوان امکان انصراف و جایگزینی نخواهد بود. و برای دانشجویان سایر دانشگاهها نیز الزم 

به صورت و ارسال آن به دانشگاه است در بازه زمانی فوق با تکمیل فرم انصراف از تحصیل 

 حضوری و یا از طریق پست اقدام نمایند.

شود. چنانچه در انجام میسال جاری  شهریور ماه شدگان اولیه درک پذیرفتهکنترل نهایی مدار .۱

نام و یا اشتغال به تحصیل( داوطلب هر زمان مشخص گردد )در هر مرحله از بررسی مدارک، ثبت

یا « نامه پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشدآیین»حائز کلیه شرایط مندرج در 

دانشگاه نبوده، موفق به اخذ پذیرش از طریق سهمیه استعدادهای دستورالعمل اجرایی 

 .درخشان نخواهد شد

های مندرج های جدید و شماری از رشتهفراخوان تکمیل ظرفیت این دانشگاه در برخی رشته .6

 .رسانی خواهد شددر فراخوان قبلی )در صورت ایجاد ظرفیت( از طریق لینک فوق اطالع

و پس از  بوده طعی منوط به احراز کلیه شرایط مندرج در فراخوانپذیرش نهایی و ثبت نام ق .7

 –از طریق وبگاه معاونت آموزشی  ۲۰۴۲ شهریور ماه تأیید سازمان سنجش آموزش کشور؛ در

 اعالم خواهد شد. /http://www.hsu.ac.ir/talent به آدرساستعدادهای درخشان  گروه
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