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ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر
ﻣﻮﺿﻮع :ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﻮﭼﺎن در ﺧﺼﻮص ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺷﺪ )ﺑﺪون آزﻣﻮن( ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۹۷-۹۸

ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب،
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﻮﭼﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن
)اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن( ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ۹۷-۹۸در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺬﻳﺮش
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬا ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ آن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ وب
ﺳﺎﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ) https://qiet.ac.ir/fa/paziresh.htmlﺑﺨﺶ
اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻫﺎ( ﻳﺎ  http://golestan.qiet.ac.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
دﻛﺘﺮ داود ﻓﺮﺑﺪ
ﻣﺪﻳﺮاﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

دانشجویان کارشناسی ورودی نیمسال اول سال تحصیلی  1393 – 1394دانشگاه صنعتی قوچان و سایر
دانشگاه های دولتی سراسر کشور حایز هریک از شرایط ذیل می توانند مدارک مشروحه زیر را حداکثر
تا تاریخ  1397 / 53 / 31با پست پیشتاز به
آدرس  :کیلومتر  0جاده قوجان – مشهد  ،سازمان مرکزی دانشگاه
کد پستی  94771 – 67330 :ارسال دارند.

مدارک الزم :
 .1فرم شماره یک و تقاضانامه تکمیل شده
 1 .2قطعه عکس  3*4پشت نویسی شده
 .3کارنامه شش نیمسال دانشگاهی
 .4مدارک علمی – پژوهشی
نکات مهم :
.1

فهرست رشتههای تحصیلی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 97-98
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

رشته
مهندسي شيمي
مهندسي شيمی
مهندسي مكانيك
مهندسي عمران
مهندسي برق
مهندسي برق
رياضي كاربردي

گرایش
فرایند
جدا سازی
طراحي كاربردي
سازه
مخابرات
كنترل
------

 .2مدارک ناقص بررسی نخواهد شد
 .3مدارک به گونه ای ارسال شود که حداکثر تا تاریخ  1397 / 54 / 50به مدیریت تحصیالت تکمیلی رسیده باشد  .به
درخواست هایی که پس از تاریخ مزبور دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
.4

مسئولیت صحت مدارک ارسالی برعهده داوطلب است  .در صورت اثبات هرگونه خالف درمدارک ارسالی داوطلب  ،در
هر مرحله ای قبولی وی کان لم یکن تلقی می شود و قابل پیگرد قانونی است .

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

فرم شماره 1

(درخواست بررسی پرونده متقاضیان پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد در سال تحصیلی
 97-98دانشگاه صنعتی قوچان (
**********************************************************************
.1

نام خانوادگی :

.2

نام :

 . 3جنس  :زن

 . 4نام پدر :

مرد

 . 6تاریخ تولد :

 . 0ش .ش :

. 7کد ملی :
 . 8دانشجوی ورودی نیمسال  .................................................سال تحصیل
 . 9معدل کارشناسی  ( :تا پایان نیمسال ششم) ........................................ :
 . 15رشته مورد تقاضا  ............................................................. :گرایش ......................................................................... :
 . 11تلفنی که بتوان در موقع ضروری پیام فوری فرستاد  .............................................................. :کد شهرستان :
تلفن همراه :
 .12نشانی دقیق و کامل پستی محل سکونت :
 .13کد پستی ده رقمی :
امضاء داوطلب :
تاریخ :
****************************************************************************
از معاونت آموزشی دانشگاه ........ ............................................................ :

شماره :

به معاونت تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی قوچان

تاریخ:

بدینوسیله گواهی می گردد آقای  /خانم  ..................................دانشجوی رشته …………………… دوره روزانه  شبانه  به
شماره دانشجویی
ششم و کسب معدل

ورودی نیمسال اول
و رتبه

در بین

دوم

سال تحصیلی  139--با گذراندن

واحد از مجموع

نفر از هم ورودی های خود  ،جزء 10درصد اول برتر

باشد.
محل مهر و امضاء
معاون آموزشی دانشگاه .............

در سر برگ دانشگاه محل تحصیل تایپ گردد.



واحد تا پایان نیمسال

 /ده درصد دوم برتر  می

