فراخوان پذيرش دانشجوي ممتاز ( بدون آزمون) در مقطع كارشناسيارشد
براي سال تحصيلي 1399-1400
دانشگاه شيراز از ميان دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان مقطع كارشناسي دانشگاه هاي دولتي ( به غير از آنهايي كه
در زير قيد شده است) ،پس از بررسي سوابق آموزشي -پژوهشي و انجام مصاحبه علمي ،براي سال تحصيلي  1399-1400تعدادي
دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد پذيرش مينمايد.
دانشجويان موسسات آموزش عالي دولتي ،دانشگاه پيام نور ،آزاد اسالمي ،فرهنگيان ،غير دولتي -غير انتفاعي ،علمي-
كاربردي و فني -حرفه اي و پرديس هاي خودگردان و آموزش هاي الکترونيک ساير دانشگاه ها ( به استثناي دانشگاه
شيراز) مجاز به شركت در اين فراخوان نيستند.
الف) شرايط عمومي :دارا بودن صالحيت عمومي جهت ادامه تحصيل
ب) شرايط اختصاصي:
-1دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته كه پس از  6نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل سه چهارم واحد هاي درسي ،به لحاظ
ميانگين جزء پانزده درصد برتر دانشجويان هم رشته هم روردي خود باشند ،مي توانند در اين فراخوان شركت نمايند.
تبصره :1دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته صرفا دانشگاه شيراز ،پس از  6نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل سه چهارم واحد
هاي درسي به لحاظ ميانگين كل بين جزو بيست و پنج درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود قرار مي گيرند  ،نيز مي

توانند در اين فراخوان شركت نمايند .بديهي است پذيرش نهايي اين دانشجويان مشروط به عدم تکميل ظرفيت توسط پانزده
درصد اول مي باشد.
تبصره  -2دانشجويان واجد شرايط بايد حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي در دوره كارشناسي خود دانش آموخته شوند.

 - 2دانشگاه مي تواند دانشجوياني را كه در مدت  6نيمسال فارغ التحصيل مي شوند و به لحاظ ميانگين نمره جزوه پانزده درصد
برتر هم رشته هم ورودي خود باشند ،بصورت مازاد بر ظرفيت پذيرش بدون آزمون ،در دوره كارشناسي ارشد همان سال پذيرش
كند.
تبصره :چنانچه طول دوره تحصيل دانشجو به داليلي خارج از اختيار دانشجو (مانند بيماري ،ماموريت والدين يا همسر و يا بدليل زايمان) حداكثر
دو نيمسال تحصيلي بيش از مدت مجاز مذكور ادامه يابد  ،درخواست دانشجو پس از تأييد كميسيون موارد خاص دانشگاه محل تحصيل ،براي
استفاده از تسهيالت آيين نامه در دانشگاه شيراز قابل بررسي خواهد بود.

 -3رتبه هاي اول تا پانزدهم نهايي المپيادهاي علمي – دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده يا رشته هاي مرتبط به تشخيص شوراي
عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت ،با ارايه معرفي نامه از دبيرخانه المپياد  -بدون داشتن شرايط بند  - 1نيز مي توانند در اين فراخوان شركت
كنند.
مصاحبه از ثبت نام كنندگان در نيمه اول اسفند ماه سال  98خواهد بود كه تاريخ دقيق آن در اطالعيه هاي بعدي اعالم
خواهد شد.

امتياز مصاحبه به شرح جدول زير مي باشد:
جدول امتيازات

رديف نوع فعاليت

امتياز

نحوه ارزيابي
بر اساس نظر گروه ( بخش) و با

1

معدل كل

 40تا  60امتياز

2

معدل دروس تخصصي

 10تا  30امتياز

3

مصاحبه علمي

 25امتياز

4

سوابق پژوهشي

 5امتياز

جمع

 100امتياز

درنظر

گرفتن

ضريب

براي

دانشگاههاي مختلف
بر اساس نظر گروه ( بخش) و با
درنظر

گرفتن

ضريب

براي

دانشگاههاي مختلف

*گزينه هاي مصاحبه علمي:
-

ميزان اطالعات تخصصي از طريق پاسخگويي به سؤاالت علمي
قدرت بيان و انتقال مطالب
ميزان عالقه مندي) نگرش به رشته(
توانايي استدالل منطقي و خالقيت دانشجو در پاسخگويي به سؤاالت
شيوه برخورد و رفتار فردي
آشنايي با زبان تخصصي

*بر اساس گزينه هاي زير
مقاله علمي -فعاليت در انجمن
هاي علمي و ...

ساير نکات مهم


كسب حداقل  70امتياز از مجموع رديف هاي جدول امتيازات براي قبولي الزامي است .



ظرفيت پذيرش ممتازين كارشناسي ارشد  40درصد ظرفيت دوره روزانه كارشناسي ارشد در هر كد رشته -گرايش مي
باشد.



دانشجويان انتقال دائم و تغيير رشته در صورتي كه  60درصد از واحدهاي تخصصي خود را در دانشگاه شيراز گذرانده
باشند ،مي توانند از تسهيالت اين فراخوان برخوردار شوند.



پذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش آموختگي و صرفا براي يکبار امکان پذير است .



تغيير رشته يا محل تحصيل افراد پذيرفته شده در طول دوره تحصيلي كارشناسي ارشد بر اساس اين آيين نامه
مجاز نيست.



دانشجويان اتباع خارجي نمي توانند از اين آيين نامه استفاده كنند.



پذيرش در رشته هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص گروه آموزشي و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امکان پذير است.

نحوه ثبت نام:
 -1متقاضيان ورودي نيم سال اول سال تحصيلي( 95-96فارع التحصيل حداكثر تا )99/6/31و ورودي نيم سال دوم -95
( 94در صورت داشتن تمام شرايط) ميتوانند از  98/11/13الي  98/12/5به سايت دانشگاه شيراز به آدرس
 shirazu.ac.irمراجعه و به صورت اينترنتي ثبت نام و مدارک الزم را در سامانه بارگذاري نمايند .اين مدت به
هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود.
 -2الزم است كد رهگيري را براي پي گيري هاي بعدي به دقت نگهداري و يادداشت نماييد.
 -3واريزمبلغ  500000ريال ( پانصد هزار ريال) به حساب اينترنتي مندرج در صفحه ثبت نام اينترنتي به عنوان هزينه ثبت نام .
مدارک الزم براي ثبت نام اينترنتي  :تمامي مدارک زير به جز توصيه نامه محرمانه از استاد بايد با فرمت  jpgاسکن شده و
در محل مربوط به پيوست ها ،در فرايند ثبت نام اينترنتي بارگذاري شود.
الف -يک قطعه عکس
ب -كارت ملي
ج  -ريز نمرات دوره كارشناسي تا پايان نيمسال ششم
د -تکميل فرم اعالم رتبه با تأييد معاون آموزشي دانشگاه محل تحصيل (پيوست) براي دانشجويان دانشگاه شيراز تاييد معاون آموزشي
دانشکده كافي مي باشد.
ذ  -گواهي و مستندات سوابق پژوهشي (در صورت وجود)
ها -ارائه گواهي براي دارندگان شرط  3از شرايط اختصاصي (المپياد – در صورت وجود)

و  -يک عدد توصيه نامه علمي محرمانه از استادان دوره كارشناسي (نيازي به اسکن كردن ندارد و در روز مصاحبه همراه با ساير مدارک به
كميته اجراي آزمون تحويل داده شود).

تذكر :به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر در روز مصاحبه الزامي مي باشد .الزم است اصل و كپي
مدارک (الف) الي (و)ادر پوشه اي قرار گرفته و روي پوشه مربوطه مشخصات فردي اعم از نام ،نام
خانوادگي ،رشته تحصيلي و رشته مورد تقاضا الصاق و در روز مصاحبه به كميته اجرايي آزمون تحويل
داده شود .در پايان مصاحبه اصل مدارک به متقاضي تحويل داده خواهد شد و كپي مدارک براي بررسي
نهايي به دانشگاه ارسال مي شود  .مدارک دريافتي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد.
قابل توجه متقاضيان :
 درخواست ثبت نام به صورت غيراينترنتي امکان پذير نمي باشد.
 شركت داوطلب در مصاحبه علمي ،منوط به تأييد اوليه از سوي دانشگاه مبني بر داشتن شرايط بهره مندي از تسهيالت
ادامه تحصيل ممتازين مي باشد .بنابراين داوطلب بايد قبل از تاريخ مصاحبه علمي با مراجعه به سيستم ثبت نام اينترنتي
(با استفاده از كد رهگيري) از نتيجه بررسي اوليه درخواست خود اطالع حاصل نمايند .دارا بودن شرايط به هيچ وجه به
منزله پذيرش نهايي نبوده و تنها به معني اجازه شركت در مصاحبه علمي مي باشد.

 پذيرش نهايي متقاضيان واجد شرايط اوليه ،پس از انجام مصاحبه علمي و تاييد گروه علمي مربوطه و دانشگاه
شيراز مي باشد.
 پذيرش دانشجو صرفاً براي رشته – گرايش هاي مندرج در آگهي صورت مي گيرد( .ليست پيوست )

 متقاضيان حداكثر در دو رشته– گرايش (رشته -گرايش مقطع كارشناسي و رشته  -گرايش
مرتبط با آن) امکان ثبت نام دارندكه بايد در سامانه در دو فرايند جداگانه اقدام به ثبت نام
نمايند و براي هر كدام ،هزينه ثبت نام جداگانه پرداخت كنند.
 به درخواست هايي كه فاقد هر كدام از مدارک الزم (اسکن شده) باشد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 متقاضياني كه بيشتر از دو مرتبه در سامانه نام نويسي كنند ،اسم آن ها از ليست ثبت نامي ها حذف خواهد شد.

 در صورت احراز هرگونه مطالب خالف واقع در مدارک ارائه شده توسط داوطلب ،در هر مرحله اي
از پذيرش و يا تحصيل ،از ادامه كار وي جلوگيري و پي گيري قانوني به عمل خواهد آمد.
 تاريخ برگزاري مصاحبه پس از بررسي در دانشگاه و ارسال اسامي به دانشکده ها از طريق سايت دانشگاه شيراز به
آدرس

 shirazu.ac.irاعالم خواهد شد .لذا خواهشمند است از هر گونه تماس و مراجعه غير ضروري

به دفتر تحصيالت تکميلي و دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و همچنين دانشکده ها خودداري فرماييد.
چنانچه متقاضيان سوالي داشته باشند ،مي توانند سواالت خود را به پست الکترونيک به آدرس
 grasch@shirazu.ac.irارسال نمايند و مشکل خود را با ذكر نام و نام خانوادگي  ،رشته مورد تقاضا

و شماره تماس و قيد متقاضي پذيرش ممتازين كارشناسي ارشد ،مطرح نموده و ظرف  3روز پاسخ خود را دريافت
كنند.

راهنماي ثبت نام اينترنتي:
جهت ورود به ثبت نام از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده نماييد .پس از تکميل اطالعات ،يک شناسه و رمز كاربري
به شما اختصاص داده خواهد شد .شناسه و رمز كاربري را يادداشت كرده و در نگهداري آن دقت نماييد .با مراجعه به لينک
"سيستم اتوماسيون آموزشي دانشجويي " به آدرس  http://sess.shirazu.ac.irو وارد كردن شناسه
و رمز كاربري خود در اين قسمت وارد مراحل ثبت نام شويد .در قسمت فرايند ثبت نام رشته مورد نظر خود را انتخاب نماييد .پس
از اطمينان از صحت اطالعات وارد كرده در فرم ثبت نام و بارگذاري هر كدام از مدارک پيوست ،حتما و حتما گزينه  -1ذخيره
و  - 2ارسال را كليک كنيد تا فرم جهت انجام مراحل بعدي به مراجع مربوط ارجاع داده شود .در غير اين صورت فرم ارسال
نخواهد شد و مراحل ثبت نام ناتمام مي ماند .توجه داشته باشيد تا زماني كه بر روي گزينه ذخيره و ارسال كليک
نکنيد ،فرم ثبت نام دردست شما باقي مي ماند و قابل ويرايش است ..در صورتي كه بيشتر از دو مرتبه در سيستم ثبت
نام نماييد ،نام شما از ليست ثبت نام حذف خواهد شد .از زماني كه فرم شما از طريق سيستم به دست كارشناس دانشگاه
رسيد ،بررسي اوليه صورت خواهد گرفت و حداكثر پس از  3الي  4روز در قسمت توضيحات پيام گذاشته خواهد شد.
بنابراين نيازي به تماس تلفني و مراجعه حضوري نمي باشد.
" ليست رشته هاي كارشناسي ارشد جهت پذيرش ممتازين ،به زودي در زير همين آگهي قابل مشاهده مي باشد".

مديريت تحصيالت تکميلي دانشگاه شيراز

