
 )استعدادهای درخشان( ذیرش بدون آزمون طالعیه دانشگاه خاتم در مورد پا

  «یزیرو برنامه یتوسعه اقتصاد»و  «یاقتصاد انرژ» ،«یاقتصاد نظر »یهاشگرایبا  یرشته علوم اقتصاددر 

 1401-1402کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی  مقطع

 

پذیرش بدون آزمون آیین نامه »از بین دانشجویان ممتاز و واجد شرایط و با استناد به  ۱۴۰۱ -۱۴۰2دانشگاه خاتم در سال تحصیلی 

ات و وزارت علوم، تحقیق ۰۱/۱۰/۱398مورخ « 22۰3-آ-عتف»به شماره  «در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان

اقدام به  «ریزیتوسعه اقتصادی و برنامه»و  «اقتصاد انرژی»، «اقتصاد نظری»هایعلوم اقتصادی با گرایشدر رشته  ،فناوری

 نماید.ه علمی در مقطع کارشناسی ارشد میمحدودی دانشجو بدون آزمون ورودی و از طریق انجام مصاحب پذیرش تعداد

 :بایست حائز شرایط زیر باشندمتقاضیان می

  سال تحصیلی با پس از شش نیم شده والتحصیل سال فارغنیم 8دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی که حداکثر در مدت

ورودی خود رشته و همدرصد برتر دانشجویان هم ۱5 ءجز لحاظ میانگینبه گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی، 

 باشد.(نیمسال می ۱۰های مجاز تحصیل، )برای دانشجویان تحصیل همزمان در دو رشته، حداکثر نیمسال .باشند

  های برتر کشور استدانشگاه با دانشجویاناولویت دعوت به مصاحبه. 

 های قبل و آموختگان کارشناسی سالو دانش باشدآخر دوره کارشناسی پیوسته می این فراخوان شامل دانشجویان سال

 .کارشناسی ناپیوسته مجاز به شرکت در آن نیستند

 بار امکان پذیر استبرای یک آموختگی و صرفا  پذیرش برای سال تحصیلی بالفاصله بعد از دانش. 

  )و مطابق ضوابط پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )سازمان سنجش آموزش کشور

 .خواهد بودخانه های این وزارتنامهآخرین آیین

نام ثبت  straight-2022https://teias.institute/econ/از طریق فرم اسرع وقت در  ستبایمی ،یط فوقدانشجویان واجد شرا

 منتخبمصاحبه با افراد . خواهند شدجهت انجام مصاحبه علمی دعوت  تعدادی از متقاضیان، پس از بررسی و تایید مدارک .نمایند

  و تا تکمیل ظرفیت جذب استعدادهای درخشان ادامه خواهد داشت. آغاز 02/11/1400تاریخ  از

 :ارائه درخواستمدارک الزم جهت 

 فایل PDF  رزومه متقاضی که شامل مشخصات فردی، سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، مدارک زبان انگلیسی و سایر

 .باشدهای مرتبط میفهرست مقاالت علمی و سایر فعالیتمدارک مرتبط، 

  کارنامه تحصیلی )ریزنمرات(آخرین 

 ها در گواهی ذکر شود( که به تایید آموزش دانشکده و های رشته )تعداد ورودیگواهی رتبه ممتاز دانشجو در بین ورودی

 .دانشگاه رسیده باشد

 

 ایید.تماس حاصل نم khatam.teias@gmail.comیا آدرس ایمیل  ۰2۱-5۴689۱7۴ با شماره تلفن برای کسب اطالعات بیشتر
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