
 

 

 های ایرانو دانشگاهمربوطه دانشجویان مقطع کارشناس و کارشناسی ارشد دانشگاه  گروه هدف :      فرایند :           کد                  

 

 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاهدفتر  –معاونت آموزشی حوزه :            

 

کارشییناسییی ارشیید و دکتری   مقطع تحصیین ت تیلن ی   انجام مراحل پذیرش متقاضیینان بدون آزمون درنام فرایند :                   

 (تخصصی

   ترکنب هر دو   ��■ -دستی  - نرم افزارانجام فرایند به وسیله:                 

 های ایران به دوره تحصن ت تیلن ی دانشگاه  دانشگاه صنعتی شنراز و    پذیرش دانشجویان مستعد   خروجی اصلی فرایند :                

 بدون آزمون از طریق مصاحبه

 

ساس آخرین آینن شرح فرایند :                  سال برای      نامه برا ستعداد درخشان بدون آزمون هر  شجوی ا سی   مپذیرش دان شنا قطع کار

( 10و  9، 8دکتری بدون آزمون  پنوست  مقطع ( و 7و  6 پنوست شلاره    ارشد از طریق آینن نامه وزارت ع وم، تحقنقات و فناوری 

های کشییور ننز از طریق اتوماسیینون اداری گنرد و به ک نه معاوننن دانشییگاهروی وب سییایت دانشییگاه  رار می فراخوان را تهنه و بر

 گردد.  ارسال می

 

 نحوه اجرا :         

پذیرش دانشییجوی اسییتعداد درخشییان بدون آزمون در مقطع   تهنه پنشیینویف فراخوان براسییاس آینن نامه   .1

 تحصن ت تیلن ی توسط کارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛

ش    .2 سال پن سط            ار شگاه تو شان دان ستعدادهای درخ سئول هدایت ا سی و تایند به م نویف فراخوان جهت برر

 کارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛

شیده به کارشیناس هدایت اسیتعداد درخشیان توسیط مسیئول هدایت اسیتعدادهای        ارسیال پنشینویف تایند    .3

 درخشان دانشگاه؛

روه  گ تهنه و ارسال پنشنویف نامه به مسئول هدایت استعدادهای درخشان تحت عنوان رئنف دانشیده و مدیر   .4

ش     ست پن شیده هلراه با پنو شته و گرایش   دان شده در  های نویف فراخوان جهت اع م نظر در خصوص ر اع م 

سخ به نامه بر  ستعدادهای            فراخوان و پا شناس هدایت ا سط کار شنویف نامه تو شده در پن ساس تاریخ اع م  ا

 درخشان دانشگاه؛

 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛امضاء و ارسال نامه توسط مسئول  .5

 معاونت آموزشی دااگشنه –فراینداه 

 

 



شیده   .6 سخ نامه از طرف رئنف و مدیر گروه دان ستع  دریافت پا سئول هدایت ا داد درخشان و ارجاع جهت  ها به م

 ا دام مقتضی به کارشناس هدایت استعدادهای درخشان؛

شان             .7 ستعدادهای درخ شناس هدایت ا سط کار صورت گرفته تو صورت نناز به تغننر در فراخوان تغننرات  در 

 دانشگاه؛

شیده             .8 ست دان ساس درخوا سی و تایند نهایی برا شده جهت برر صحنح  سال مجدد فراخوان ت سئول ار  ها به م

 هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

ارسال فراخوان نهایی به کارشناس هدایت استعدادهای درخشان توسط مسئول هدایت استعدادهای درخشان           .9

 دانشگاه؛

سنون اداری     .10 سال فراخوان از طریق اتوما ستم     ار سن شناس  سازی ثبت  جهت  ثبت نام الیتروننییبه کار آماده 

 ارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛نامه الیتروننیی متقاضنان توسط ک

ول روابط علومی جهت  فراخوان و لننک ثبت نام به مسیییئ    ثبت نام الیتروننیی ارسیییال   بعد از آماده سیییازی    .11

 وان بر وب سایت دانشگاه؛اری فراخبارگذ

شگاه          .12 شگاه تحت عنوان معاوننن دان شی دان شنویف نامه به معاون آموز سال پن ست  تهنه و ار فراخوان ها و پنو

 توسط کارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛

 امضاء و ارسال نامه توسط معاون آموزشی دانشگاه؛ .13

شیده    .14 سال فراخوان به ک نه دان صن ت تیلن ی       ار شی و تح س ف، کتابخانه، مدیریت خدمات آموز ها، خوابگاه، 

کارشناس هدایت استعدادهای درخشان     برای اط ع دانشجویان توسط   تاب وی اع ناتجهت  رار دادن بر روی 

 ؛دانشگاه

ارسال فایل مدارک و جدول مشخصات متقاضنان بدون آزمون تحصن ت تیلن ی بعد از اتلام زمان ثبت نام به       .15

 ؛درخشان دانشگاه توسط کارشناس سنستم ثبت نام الیتروننییمسئول هدایت استعدادهای 

بدون آزمون تحصیین ت تیلن ی به کارشییناس هدایت   ارجاع فایل مدارک و جدول مشییخصییات متقاضیینان    .16

 استعدادهای درخشان توسط مسئول هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛

ضنان بدون آزمون تحصن ت تیلن ی در فایل        .17 شخصات متقا سازی مدارک و م شته و گرایش   جدا هایی به نام ر

 توسط کارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛

سی مدارک مت  .18 شخص نلودن نوا ص پرونده        برر شرایط فراخوان و م صن ت تیلن ی با  ضنان بدون آزمون تح قا

 متقاضنان توسط مسئول و کارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛

تلاس به متقاضی و اع م نوا ص پرونده و اع م زمان تیلنل و ارسال نوا ص پرونده به دانشیده مربوطه توسط      .19

 دادهای درخشان دانشگاه؛کارشناس هدایت استع

شگاه تحت عنوان رئنف و مدیر گروه            .20 شان دان ستعدادهای درخ سئول دفتر ا شنویف نامه به م سال پن تهنه و ار

جهت اع م بازه زمانی مصییاحبه حضییوری متقاضیینان بدون آزمون تحصیین ت تیلن ی هلراه با پنوسییت فایل   

 رخشان دانشگاه؛مدارک و مشخصات آنان توسط کارشناس هدایت استعدادهای د

 امضاء و ارسال نامه توسط مسئول هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛ .21

دریافت پاسخ نامه از رئنف و مدیر گروه دانشیده در خصوص اع م زمان و ساعت و میان مصاحبه از متقاضنان  .22

 بدون آزمون تحصن ت تیلن ی به مسئول هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛

ها به کارشییناس هدایت اسییتعداد درخشییان توسییط مسییئول دفتر هدایت اسییتعدادهای   نامه دانشیییده سییالار .23

 ؛ درخشان



شلاره     .24 صاحبه  جدول  شناس هدایت         1تهنه جدول اع م زمان م سط کار شته و گرایش تو ست( برای هر ر پنو

 استعدادهای درخشان دانشگاه،

اری  وابط علومی دانشگاه جهت بارگذ اری به مسئول ر از طریق اتوماسنون اد ارسال جدول اع م زمان مصاحبه    .25

 بر روی وب سایت دانشگاه توسط کارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛

تهنه و ارسال پنشنویف نامه به مسئول هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه تحت عنوان رئنف اداره حراست     .26

شگاه هلراه       سئول نگهبانی دان شت به م شگاه و رونو ضنان بدون       دان صاحبه متقا ست جدول اع م زمان م با پنو

ضنان  آزمون تحصن ت تیلن ی جهت راهنلایی  ستعدادهای         متقا شناس هدایت ا سط کار صاحبه تو سالن م به 

 درخشان دانشگاه؛

 امضاء و ارسال نامه توسط مسئول هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛ .27

ستعدادهای درخشان دانشگاه تحت عنوان رئنف و مدیر گروه     تهنه و ارسال پنشنویف نامه به مسئول هدایت ا    .28

ج سه و ریز امتنازات و ک نه مدارک های متقاضنان مصاحبه شده هلراه با صورتدانشیده مبنی بر اع م اولویت

 طبق تاریخ اع م شده توسط کارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛

 تعدادهای درخشان دانشگاه؛ت اسضاء و ارسال نامه توسط مسئول هدایام .29

شلاره         .30 ست جدول  شدگان  پنو سامی پذیرفته  شیده   2تهنه جدول ا صاحبه از دان ها  ( پف از دریافت نتایج م

 توسط کارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛

شلاره     .31 سال جدول  سئ  2ار شگاه جهت بارگذ به م سط      ول روابط علومی دان شگاه تو سایت دان اری بر روی وب 

 کارشناس هدایت استعدادهای درخشان؛

سنجش بر           .32 سازمان  سایت  ضی در وب  صن ی  بل و بعد متقا سنامه، مقطع تح شنا ساس زمان   ورود اط عات  ا

 توسط کارشناس هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه؛ سنجش اع م شده از سوی سازمان

  گرددسازمان سنجش در شهریورماه اع م می    الزم به ذکر است نتایج نهایی پذیرش متقاضنان بدون آزمون از سوی   

 آنان ولی بصورت مشروط تا جواب گزینش باشدمیمانند دانشجویان کنیور سراسری  آنانثبت  زمان و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


