آيين نامه پذيرش دانشجوي ممتاز در مقطع
کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز هر سال از ميان دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي تعدادي از دانشگاههاي دولتي ( به غير از آنهايي كه
در زير قيد شده است) ،پس از بررسي مدارك آموزشي -پژوهشي و انجام مصاحبه علمي ،بوسيله فراخواني كه از طريق
سايت دانشگاه اطالع رساني مي شود ،تعدادي دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد پذيرش مينمايد.

نکته مهم
بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه شيراز ،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 دانشگاهها ( به استثناي دانشگاه شيراز) مجاز به استفاده از اين آيين نامه نيستند.

الف) شرايط عمومي


دارا بودن صالحيت عمومي جهت ادامه تحصيل



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

ب) شرايط اختصاصي
 -1دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته كه تا پايان نيمسال هفتم با گذراندن حداقل  111واحد درسي ،به لحاظ
ميانگين كل جزء ده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند.
تبصره :1دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته صرفا دانشگاه شيراز ،تا پايان نيمسال هفتم با گذراندن حداقل 111
واحد درسي ،به لحاظ ميانگين كل بين جزو بيست 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 ده درصد اول مي باشد.
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 -2رتبه 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.
 -3دانشجويان واجد شرايط بند  1بايد حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شوند.
 -4دانشگاه مي تواند دانشجوياني را كه در مدت  6نيمسال فارغ التحصيل مي شوند و به لحاظ ميانگين نمره جزوه ده
درصد برتر هم رشته هم ورودي خود باشند ،بصورت مازاد بر ظرفيت پذيرش بدون آزمون ،در دوره كارشناسي ارشد همان
سال پذيرش كند.
تبصره :2چنانچه 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.
جدول شماره  – 1امتيازات
رديف

نوع فعاليت

امتياز

نحوه ارزيابي

1

معدل كل

 44تا  04امتياز

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

2

معدل دروس تخصصي

 14تا  34امتياز

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

3

مصاحبه علمي

 22امتياز

*بر اساس گزينه هاي زير

4

سوابق پژوهشي

 2امتياز

مقاله علمي -فعاليت در
انجمن هاي علمي و ...

جمع

 144امتياز

*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 به زبان تخصصي
2

ساير نکات مهم


كسب حداقل  07امتياز از مجموع رديف هاي جدول شماره  1براي قبولي الزامي است.



ظرفيت پذيرش ممتازين كارشناسي ارشد حداکثر  27درصد ظرفيت دوره روزانه كارشناسي ارشد در هر كد
رشته -گرايش مي باشد.



دانشجويان مقطع كارشناسي با وضعيت انتقال دائم و تغيير رشته در صورتي كه  04درصد 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 کارشناسي ارشد بر اساس اين
آيين نامه مجاز نيست.



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