پرسشها و پاسخهای متداول

سوال  :1مبنای پرداخت کمکهزینه و تمدید آن چیست؟ آیا پرداخت کمکهزینه به صورت ثابت
است یا بسته به عملکرد دانشجو تغییر میکند؟
جواب  :1مبنای پرداخت کمکهزینه ماهیانه ،ا شتغال تمام وقت دان شجو به فعالیت های آموز شی و پژوه شی محول شده از سوی
دان شگاه ا ست .کمکهزینه ماهیانه برا ساس ارزیابی صورت گرفته از دروس ترم گذ شته و کیفیت پژوهشهای انجام شده در ترم
گذشتتته تمدید میگردد .به صتتورت پیش فرض «تمامی حائزین شتترای در ابتدای دوره» میتوانند تا انتهای دوره از این تستتهی ت
بهرهمند شوند ،مگر آنکه طبق قوانین دوره مشمول رخوت علمی-پژوهشی شوند.

سوال  :2آیا هدف از این فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،درآمدزایی برای دانشگاه است؟
جواب  :2خیر! هدف از این فعالیتها ،فق و فق ارتقای علمی ،آموزشتتی و پژوهشتتی دانشتتجویان این دوره استتت .بدیهی استتت
تعریف این فعالیتها مستتتلزم صتترف وقت از ستتوی استتاتید و طراحی برنامههایی استتت که در بلندمدت به افزایش توانمندیهای
دان شجویان کمک کند و لذا هدف ا صلی ،قرار گرفتن در معرض فعالیتهای جدیتر در طول دوران تح صیل ا ست .نوع پروژهها
مشابه پروژههای درسی ولی در ابعاد بزرگتر است که دانشجویان را بیشتر در عمق فعالیت علمی درگیر کند.
سوال  :3آیا باید در قبال دریافت کمک هزینه تحصیلی ،تعهدی به دانشگاه خاتم یا بانک پاسارگاد بدهیم؟
جواب  :3خیر! هیچگونه تعهدی بابت خدمت پس از فارغ التحصتتیلی از دانشتتجویان در قبال پرداخت کمک هزینه تحصتتیلی اخذ
نمیش تود .تنها وظیفهی دانشتتجویان ،اشتتتغال به تحصتتیل تمام وقت و انجام فعالیتهای آموزشتتی و پژوهشتتی در حین دوره و اتمام
موفقیت آمیز آن استتت .در عین حال دانشتتجویان باید متعهد شتتوند که در ازای دریافت این کمک هزینه به صتتورت تمام وقت به
تحصتتیل و پژوهش پرداخته و از اشتتتغال خارج از دوره (بدون هماهنگی قبلی با مستتلولین دوره در راستتتای اهداف دوره) اجتناب
میکنند.

سوال  :4آیا دانشگاه خاتم برنامهای جهت تداوم جذب اعضای هیات علمی با کیفیت دارد؟
جواب  :4بله و مذاکرات گ ستردهای با تعداد زیادی از اساتید و دانشآموختگان دانشگاههای برتر جهان در جریان است که بعضی
از این اساتید نیز به عنوان اساتید مهمان برای ارائه دورههای کوتاه مدت یا سخنرانی به دانشگاه میآیند.
همچنین در مرحله تز میتوانید از استتتاتید بین المللی که مکررا به ایران رفت و آمد دارند و قول «همکاری مستتتتمر» در طول ستتتال
تحصیلی و در زمان حضور در خارج از کشور را داده اند استفاده کنید .به این معنی سبد انتخاب اساتید شما محدود به اعضای فعلی
گروه نیست و میتوانید با گستره بزرگتری از اساتید داخل و خارج از کشور همکاری کنید.
روند ا ستفاده از ا ساتید بین المللی حتی در صورت ا ستخدام ا ساتید تمام وقت نیز ادامه خواهد دا شت .زیرا اوال افقهای تحقیقاتی
جدیدی را باز میکند و ثانیاً باعث گسترش شبکه دانشجویان و افزایش احتمال اخذ توصیه نامه برای مقطع دکتری میگردد.

سوال  :5آیا تمرکز دانشگاه خاتم فقط بر رشته اقتصاد خواهد بود؟
جواب  :5خیر! برنامه دوره اقتصاد فق نقطه شروع یک حرکت عظیم در راستای ارتقای سریع سطح کیفی دانشگاه خاتم و رساندن
آن به یک دان شگاه طراز جهانی طی سالهای آینده ا ست .دورههای م شابهی در سالهای آینده در دان شگاه شروع به کار خواهند
کرد .برای مثال دوره علوم کامپیوتر طی سال آینده فعالیت خود را رسما آغاز خواهد کرد.
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سوال  :6آیا با داشتن مدرک خاتم امکان پیدا کردن شغل در جایی غیر از هولدینگ پاسارگاد هم
وجود دارد؟
جواب  :6بله! دان شجویان این دوره با توجه به توانمندیهای ک سب شده میتوانند در زمینههای مختلف مورد ع قه م شغول به کار
شوند .اساتید دوره نیز از ظرفیتهای موجود برای جایابی مناسب دان شجویان کو شا در بازار کار استفاده خواهند کرد .به یاد داشته
با شید جامعه هدف دوره ویژه اقت صاد خاتم (گرایش نظری) یعنی رتبههای برتر ار شد اقت صاد ،نباید دغدغه پیدا کردن شغل دا شته
با شند .مطملن با شید در هر شرایطی در ک شور ،ساالنه صدها نفر کار شناس با سواد اقت صاد مورد نیاز خواهد بود ،پس به جای فکر
کردن به مساله اشتغال ،تمرکز خود را روی کسب مهارتهای علمی و پژوهشی بگذارید.

سوال  :7چه تضمینی برای تداوم تسهیالت وجود دارد؟
جواب  :7این تعهدات در دفترچه انتخاب رشته کنکور که توس سازمان سنجش منتشر میشود درج شده است که باعث الزامآور
شدن تعهدات می شود .از طرف دیگر عدم ایفای تعهدات موجب خدشه جدی به اعتبار دانشگاه خاتم و حامی مالی اصلی آن یعنی
بانک پاستتارگاد میگردد .این دوره آغاز یک حرکت بزرگ استتت که قرار استتت برای ستتایر رشتتتهها نیز انجام گیرد و اگر تخطی
صورت گیرد حرکت این قطار متوقف میشود.
کل هزینههای دوره پیش رو (به مدت بیش از  2سال) تامین شده ا ست و حتی در صورت تغییرات مدیریتی مجموعه و یا هر اتفاق
دیگری ،این دوره به همین شکل ادامه خواهد یافت ،لذا نگرانی از ری سک ا ستمرار شرای مذکور ب مو ضوع ا ست .الزم به ذکر
است در دو سال گذشته کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دوره اول و دوم بدون کمترین مشکل پرداخت شده است.

سوال  :8دلیل درخواست ارائه نتیجه انتخاب رشته قبل از اعالم نهایی نتایج از سوی سازمان سنجش
چیست؟
جواب  :8روال رایج در انتخاب رشته آن است که دانشگاهها و دانشجویان در اواخر شهریور از طریق سازمان سنجش از نتیجه مطلع
می شوند .ما ق صد داریم قبل از اع م نتایج برنامهریزی کنیم و فر صت تاب ستان  98را از د ست ندهیم ،لذا نمیخواهیم تا زمان اع م
نتایج منتظر باشیم .از این رو از همه کسانی که اقتصاد نظری خاتم را به عنوان اولویت اول تا سوم خود انتخاب میکنند خواهشمندیم
که در اولین فر صت بعد از اتمام زمان انتخاب ر شته یک ایمیل به آدرس  khatam.teias@gmail.comبفر ستند و موارد زیر
را ضمیمه کنند:
 .1تصویر صفحه انتخاب رشته
 .2کارنامه کنکور شامل درصد دروس و نیز رتبه
 .3کارنامه تحصیلی کارشناسی
 .4رزومه
آن دستتته از دانشتتجویانی که احتمال پذیرش باالیی در دوره اقتصتتاد نظری خاتم دارند در تابستتتان دعوت به حضتتور در دانشتتگاه
میشوند و دوره درسی خود را شروع کرده و تسهی ت دریافت میکنند .البته اگر افرادی برای تابستان برنامه دیگری داشته باشند و
مایل نبا شند اکثر وقت خود را در تاب ستان صرف تح صیل کنند ،در صورت موفقیت در امتحان تعیین سطح میتوانند از ترم پاییز
شروع کنند ولی بهتر است با ارتباط با سایر پذیرفته شدگان از مباحثی که در دوره مطرح میشود مطلع شده و خود را آماده کنند.

سوال  :9برنامه دوره تابستان چگونه است؟
جواب  :9در تابستان چند دسته فعالیت آمادگی برای دانشجویان برگزار میشود.
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با شناسایی نقاط ضعف و قوت پذیرفته شدگان ،چند دوره کوتاه و فشرده آمادگی برگزار می شود و دانشجویان موظفند در هریک
از زمینههای زیر که ضعف داشته باشند ،با شرکت در این دورهها و راهنمایی گرفتن از اساتید ،خود را تقویت کنند:
 .1ریاضیات و آمار
 .2زبان انگلیسی (برای مطالعه کتب و مقاالت)
 .3برنامه نویسی کامپیوتری
ع وه بر دورههای آماده سازی فوق ،دان شجویان موظفند در دورههای ف شرده علمی و سخنرانیهایی که تو س ا ساتید بین المللی
برگزار می شود شرکت کنند .ما به این نکته واقف ه ستیم که ممکن ا ست شما آمادگی کافی برای جذب همه مطالب را که ن سبتا
پیشرفته هستند نداشته باشید .در عین حال قرار گرفتن در معرض آنچه که در تابستان تجربه خواهید کرد به شما کمک خواهد کرد
که برای ادامه بهتر آماده شوید.
سوال  :10با توجه به اسم دانشگاه ،آیا دانشگاه وابسته به نهادهای دولتی ،خصولتی ،یا نظامی است؟

جواب  :10خیر! دانشگاه به هیچ نهاد دیگری واب سته نی ست .حامی مالی ا صلی دانشگاه بانک پاسارگاد (بزرگترین بانک خ صوصی
کشور) است.

سوال  :11منظور از تمام وقت بودن اساتید چیست؟
جواب  :11ا ساتید به صورت تمام وقت در دان شگاه و م شغول فعالیتهای آموز شی و پژوه شی خواهند بود ولیکن به این معنی نی ست
که تمام وقت ا ساتید به صورت کامل در اختیار دان شجویان خواهد بود .وظیفه ا صلی ا ساتید تمرکز بر پژوهش ا ست تا بتوانند در
زمانهایی که به کمک و راهنمایی دانشجویان میپردازند ،بهترین نتایج حاصل شود.
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