شيوهنامه اجرائي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسي ارشد
مقدمه:
در اجراي سياستهاي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان و به منظور تسهيل ادامه تحصيل برگزيدگان علمي و دانشجويان ممتاز در مقطع
کارشناسي ،شيوهنامه ذيل بر اساا

آئيننامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي كارشناسي ارشد (شاماره

 ،21/77948مورخ  1393/05/05و اصالحيه شماره  2/299574مورخ  )1396/12/16تدوين شده است.
ماده :1به منظور رعايت اختصار ،واژههاي زير در اين شيوهنامه به كار ميرود:
وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
شوراي هدايت :شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
دانشگاه :دانشگاه صنعتي شاهرود.
سازمان سنجش :سازمان سنجش آموزش کشور.
دوره تحصيلي پايينتر :دوره تحصيلي فعلي متقاضي
دوره تحصيلي باالتر :دوره تحصيلي بعدي متقاضي.
شوراي اجرائي :شوراي کارشناسي شيوهنامه اجرائي پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع کارشناسي ارشد که اعضااي آن معاونات
آموزشي و تحصيالت تکميلي ،مدير تحصيالت تکميلي ،مدير کل آموزش ،مادير دفتار اساتعدادهاي درخشاان و رئايس ياا معااون آموزشاي و
پژوهشي دانشکده مربوطه ميباشند.
كد محل تحصيل :هر يک از کدهاي محل تحصيل مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي سازمان سنجش آموزش کشاور در
سال ورود دانشجو به دانشگاه.
هم رشته -هم ورودي :منظور دانشجويان ثبت نام شده در هر يک از کد محلهاي تحصيل مندرج در دفترچه راهنمااي انتخااب رشاتههااي
تحصيلي آزمونهاي سراسري سازمان سنجش ميباشد.
ماده  :2شرايط عمومي متقاضيان:


دارا بودن صالحيت عمومي به تشخيص هيأت مرکزي گزينش دانشجو.



نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.

ماده  :3شرايط اوليه متقاضيان:
 -1حداکثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي در دوره كارشناسي پيوسته دانشآموخته شود.
تبصره  -1به سنوات تحصيل متقاضياني که داراي درو

معادلسازي شده در کارنامه خود باشند ،به ازاي هر  14واحد معادلسازي شده ياک

نيمسال تحصيلي (براي محاسبه حداکثر سنوات تحصيل) اضافه ميشود .بنابراين داوطلبي که داراي حاداقل  14واحاد معاادلساازي شاده در
کارنامه خود است براي ارائه تقاضا جهت استفاده از اين تسهيالت بايستي حداکثر در مدت هفت نيمسال دانشآموخته شده باشد.
 -2حداکثر تا تاريخ  31شهريور سال پذيرش دانشآموخته شده باشد.
 -3فقط درخواست دانشجويان و دانشآموختگان دوره کارشناسي پيوسته (مجموع روزانه و شبانه )دانشگاههاي دولتي بررسي خواهد شد.
 -4امکان استفاده از اين شيوهنامه فقط براي متقاضياني که دوره کارشناسي آنها هم رشته با دوره کارشناسي ارشد مورد تقاضا بوده و ياا رشاته
دوره کارشناسي ايشان حداقل  %80با رشته مورد نظر همپوشاني داشته باشد امکانپذير است (تشخيص همپوشاني با شوراي اجرائاي خواهاد
بود).
ماده  :4شرايط اختصاصي متقاضيان:
دارا بودن حداقل يکي از شرايط زير براي متقاضيان الزامي است:
 -1پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهاي درسي كل دوره) به لحاظ مياانگين کال ،جازو %15
برتر اول در بين كل دانشجويان هم رشته  -هم ورودي ثبت نام شده خود باشد.
تبصره  -2در مورد متقاضياني که در نيمسال دوم هر سال تحصايلي پاذيرش مايشاوند ،درخواسات اساتفاده از تساهيالت بادون آزماون باا
وروديهاي مهر سال بعد بررسي خواهد شد.
تبصره  -3وضعيت متقاضياني که در دوره کارشناسي تغيير رشته دادهاند ،بر اسا

سال ورود باه دوره کارشناساي در رشاته اولياه سانجيده

ميشود.
تبصره  -4وضعيت سنوات دانشجويان مهمان مبنا ،انتقالي و مهمان دائم نيز بر اسا

سال ورود به دانشگاه مبدا سنجيده ميشود.

تبصره  -5متقاضياني که در طول  6نيمسال تحصيلي دانشآموخته شدهاند و به لحاظ ميانگين کل در مقايسه با ميانگين کل هشات نيمساال
دانشجويان هم رشته و غير هم ورودي خود جزو  %15برتر باشند ،با معرفي دانشگاه محل تحصيل به صورت ماازاد بار ظرفيات پاذيرش بادون
آزمون در دوره باالتر پذيرفته خواهند شد.
 -2درخواست و مدارک رتبههاي اول تا پانزدهم مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي (در صورت معرفي از طريق دبيرخانه المپياد) ،کاه
حداکثر تا پايان شهريورماه سال مورد تقاضا (با احتساب تمام درو
خواهد شد.

شامل پروژه ،کارآموزي و غيره) دانشآموخته شده باشند ،نياز بررساي

 -3دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته صرفاً دانشگاه صنعتي شاهرود ،که پس از گذراندن شش نيمسال تحصيلي (با گذراندن حاداقل ساه
چهارم واحدهاي درسي کل دوره) به لحاظ ميانگين کل بين پانزده تا بيست و پنج درصد برتر دانشجويان هم رشته  -هم ورودي خود باوده
و حداکثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانشآموخته شوند نيز مي توانند در اين فراخوان شرکت نمايند .بديهي اسات پاذيرش نهاايي ايان
دانشجويان منوط به عدم تکميل ظرفيت توسط  15درصد برتر بند  1ماده  4خواهد بود.
تبصره  -6چنانچه طول مدت تحصيل دانشجو به داليلي خارج از اختيار خود (مانند بيماري ،ماموريت والدين يا همسار ،زايماان) حاداکثر دو
نيمسال تحصيلي بيشتر از مدت مجاز مذکور در اين شيوهنامه شود ،پس از بررسي مدارک و تاييد کميسون موارد خاص دانشگاه محل تحصايل
ميتواند با رعايت ساير شرايط ،متقاضي استفاده از شيوهنامه تسهيالت مربوط شود.
تبصره  -7محاسبه پانزده درصد دانشجويان هم رشته  -هم ورودي حائز شرايط در هر يک از دورههاي تحصيلي پايينتار بار اساا

نيمساال

ورودي و مجموع دانشجويان ثبت نام شده در دورههاي روزانه و نوبت دوم (شبانه) در نيمسال ورود و محاسبه چهل درصد دانشجويان هم رشته
 هم ورودي حائز شرايط در هر يک از دورههاي تحصيلي باالتر بر اسا ظرفيت دوره روزاناه منادرج در هار ياک از کادهاي محال تحصايلدفترچه سازمان سنجش در هر نيمسال ورودي انجام ميشود.
تبصره  -8در صورتي که درصد محاسبه شده در هر يک از دورههاي تحصيلي پايينتر يا باالتر عدد صحيحي نباشاند ،گارد شاده آن عادد باا
تقريب اضافي مالک عمل خواهد بود.

ماده  :5ظرفيت پذيرش افراد مشمول اين شيوهنامه ،معادل چهل درصد ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره روزانه در هر کد محال تحصايل دوره
تحصيلي باالتر (مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي سازمان سانجش آماوزش کشاور) اسات کاه براساا

رشاته-گارايش

متقاضي در دوره کارشناسي و رشته -گرايش مورد پذيرش در دوره ارشد ،طبق نظر شوراي اجرائي به داوطلبان حائز شرايط دانشگاه صانعتي
شاهرود و دانشجويان ساير دانشگاهها اختصاص داده ميشود.
ماده  :6افراد متقاضي استفاده از اين تسهيالت صرفاً ميتوانند براي سال و دوره تحصيلي بالفاصاله بعاد از داناشآماوختگي از ايان تساهيالت
بهرهمند شوند و فارغ التحصيالن کارشناسي سال هاي قبل و کارشناسي ناپيوسته مجاز به شرکت در فراخوان نيستند.
ماده  :7تحصيل پذيرفته شدگان نهايي از طريق اين شيوهنامه به صورت رايگان (بدون پرداخت شهريه تحصيلي) باوده و تاابع کلياه مقاررات و
آييننامههاي تحصيل در دوره کارشناسيارشد دانشگاه ميباشد.
ماده  :8دانشجوياني که از طريق اين تسهيالت در اين دانشگاه پذيرفته شوند ،در صورتي که پاس از ثبات ناام و شاروع باه تحصايل ،از اداماه
تحصيل انصراف دهند ،ملزم به پرداخت هزينه آموزش رايگان در نيمسال اول همان سال تحصيلي بر اسا
ورودي آن سال خواهند بود.

تعرفههاي مصوب براي دانشاجويان

ماده  :9تغيير رشته و محل تحصيل افراد پذيرفته شده از طريق اين شيوهنامه امکانپذير نيست.
ماده  :10دانش آموختگان دانشگاه پيام نور ،آزاد اسالمي ،غير دولتي-غير انتفاعي ،علمي-کاربردي و پرديس هاي بين الملل (خاودگردان) مجااز
به استفاده از اين آيين نامه براي پذيرش استعداد درخشان نيستند.
ماده :11مسئوليت حسن اجرا و نظارت بر اجراي اين شيوهنامه بر عهده معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه است و در شرح و تفساير
مفاد ،نظر آن معاونت مورد استناد خواهد بود.
ماده  :12اين شيوهنامه مشتمل بر يک مقدمه12 ،ماده و  8تبصره در جلسه مورخ  1397/2/2شوراي دانشگاه به تصويب رسيد و براي پاذيرش
دانشجو از سال تحصيلي  97 – 98الزم االجرا است.

