معرفی دورههای ویژه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
به همراه سواالت متداول

شرایط ویژه جذب دانشجو در دورههای ویژه اقتصاد دانشگاه خاتم ،مجموعه «تیاس»

دانشگاه خاتم در سال تحصیلی  1401-02به منظور جذب دانشجویان *واجد شرایط در رشته علوم اقتصادی ،گرایشهای «نظری»،
«انرژی» و «توسعه اقتصادی و برنامهریزی» به ارائه تسهیالت زیر میپردازد:
* افراد واجد شرایط :افرادی شامل موارد ذکر شده میشوند که در رشته علوم اقتصادی گرایشهای «نظری»« ،انرژی» و «توسعه
اقتصادی و برنامهریزی» در دانشگاه خاتم پذیرفته شده باشند و یکی از ویژگیهای زیر را دارا باشند:
 .1حائزین رتبه کل بین  1تا  100کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد سال .1401
 .2پذیرفته شدگان استعداد درخشان از طریق فراخوان دعوت به مصاحبه.
 .3رتبههای  1تا  1۵المپیاد اقتصاد  1400و  1401منوط به قبولی در مصاحبه علمی.

مزایای دورههای ویژه اقتصاد دانشگاه خاتم
 .1معافیت از پرداخت شهریه :دانشجویان پذیرفته شده در صورت عدم افت تحصیلی از پرداخت شهریه در تمامی مدت
دوره کارشناسی ارشد معاف هستند]1[.
 .2پرداخت کمک هزینه تحصیلی :در قبال اشتغال تمام وقت به فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ،در صورت
عدم افت تحصیلی ،ماهیانه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان پرداخت میشود .منظور از اشتغال تمام
وقت ،انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی محول شده از طرف دانشگاه (و عدم اشتغال در خارج از موسسه) با هدف ارتقای
توانمندیهای دانشجویان است که در ترمهای اول و دوم منحصر به گذراندن دروس ارائه شده بوده و از ترم تابستان سال
اول تا پایان دوره شامل گذراندن دروس الزم ،همکاری به عنوان دستیار آموزشی و پژوهشی و انجام پایان نامه است.

 .3اولویت استخدام در شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ پاسارگاد :دانشجویان کارشناسی ارشد پس از پایان تحصیالت در
صورت کسب معدل باال و شرایط عمومی مرتبط با استخدام؛ از جمله معافیت یا پایان خدمت نظام وظیفه برای آقایان ،در
اولویت دعوت به همکاری در نهادهای زیر نظر هلدینگ گروه مالی پاسارگاد خواهند بود.
● برخی از شرکتهای عضو این هلدینگ عبارتند از :بانک پاسارگاد ،بیمه پاسارگاد ،شرکت لیزینگ پاسارگاد ،شرکت
فناپ ،کارگزاری بانک پاسارگاد و شرکت مبنای خاورمیانه.
 .4تامین هزینه شرکت در کنفرانسهای بین المللی :در صورت اخذ پذیرش مقاله یا سخنرانی در کنفرانسهای معتبر
بینالمللی ،دانشگاه خاتم هزینههای آن از قبیل ثبت نام و هزینه سفر را پرداخت خواهد کرد.
 .۵ارائه تسهیالت رفاهی :عالوه بر کمک هزینه تعهد شده ،تسهیالت و امکانات رفاهی دیگری نیز به دانشجویان دوره ارائه
میشود که به فراخور امکانات ممکن است به فهرست زیر افزوده شود:
● خوابگاه :دانشگاه خاتم در حال حاضر امکانات خوابگاهی را برای دانشجویان آقا و خانم مجرد فراهم
کرده است.
همچنین کمک هزینهای جهت اسکان در شهرستان تهران ،به دانشجویان متاهل پرداخت میشود.
●

وام دانشجویی :ضوابط عمومی وامهای دانشجویی طبق مقررات عمومی صندوق رفاه دانشجویان وزارت
علوم خواهد بود.

● وام خرید ملزومات آموزشی :به دانشجویان بعد از شروع رسمی دوره وامی جهت خرید ملزومات آموزشی
از قبیل لپتاپ پرداخت میشود که بازپرداخت آن از کمک هزینه تحصیلی کسر خواهد شد.

پرسشها و پاسخهای متداول به تفکیک موضوع:

 ورود به دوره ویژه تیاس در دانشگاه خاتم
سوال  :1آیا تمرکز موسسه تیاس در دانشگاه خاتم فقط بر رشته اقتصاد خواهد بود؟
جواب  :1خیر! برنامه دوره های اقتصاد ویژه در موسسه تیاس فقط نقطه شروع یک حرکت عظیم در راستای ارتقای سطح کیفی
دانشگاه خاتم و رساندن آن به یک دانشگاه طراز جهانی است .دورههای مشابهی در سالهای آینده در دانشگاه شروع به کار خواهند
کرد .برای مثال از سال  1399دوره ویژه «علوم داده» و از سال  1400دورههای ویژه مالی نیز اقدام به جذب دانشجو نموده است.

سوال :2دوره ویژه اقتصاد در تیاس شامل چه گرایش هایی است؟
جواب  :2دوره ویژه اقتصاد در تیاس شامل فقط گرایشهای «نظری»« ،انرژی» و «توسعه اقتصادی و برنامهریزی» میباشد و دو
گرایش دیگر جزء دورههای ویژه اقتصاد نیستند.

سوال  :3شرایط ورود به دوره ویژه تیاس چیست؟
جواب  :3منطبق با قوانین سازمان سنجش و از طریق سازمان سنجش است .عالوه بر این شرایط زیر برای دریافت تسهیالت واجب
است.
حائزین رتبه کل بین  1تا  100کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد سال .1401
پذیرفته شدگان استعداد درخشان از طریق فراخوان دعوت به مصاحبه.
رتبههای  1تا  1۵المپیاد اقتصاد  1400و  1401منوط به قبولی در مصاحبه علمی.

سوال  :4شرایط پذیرش از طریق استعداد درخشان چگونه است؟
جواب  :4منطبق با قوانین سازمان سنجش و از طریق سازمان سنجش است از جمله این شرایط دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی
که حداکثر در مدت  ۸نیمسال فارغالتحصیل خواهند شد و پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای
درسی ،به لحاظ میانگین جزء  1۵درصد برتر دانشجویان همرشته و همورودی خود باشند .قبولی منوط به پذیرش در مصاحبه علمی
است.

سوال  :5با توجه به اسم دانشگاه ،آیا دانشگاه وابسته به نهادهای دولتی ،خصوصی ،یا نظامی است؟
جواب  :5خیر! دانشگاه به هیچ نهاد دیگری وابسته نیست .در حال حاضر ،حامی مالی اصلی دانشگاه و موسسه ،بانک پاسارگاد
(بزرگترین بانک خصوصی کشور) است.



تسهیالت دوره

سوال  :6مبنای پرداخت کمک هزینه و تمدید آن چیست؟ آیا پرداخت کمک هزینه به صورت ثابت است یا بسته به عملکرد دانشجو
تغییر میکند؟
جواب  :6مبنای پرداخت کمک هزینه ماهیانه ،اشتغال تمام وقت دانشجو به فعالیت های آموزشی و پژوهشی محول شده از سوی
دانشگاه است .کمک هزینه ماهیانه بر اساس ارزیابی صورت گرفته از دروس هر ترم و کیفیت پژوهشهای انجام شده هر ماه تمدید
میگردد.
تبصره :در صورتیکه دانشجو به هر یک از دالیل زیر دچار افت تحصیلی گردد طبق روند از دریافت تسهیالت محروم میگرد.
الف) عملکرد پژوهشی دانشجو در ارزیابی های انجام شده با توجه به گزارش فعالیت ترمیک در دو ترم اول و فعالیت ماهانه از ترم
تابستان تا اتمام دوره تحصیل که به استاد ناظر/راهنما ارائه داده شده ،مورد قبول استاد ناظر/راهنما قرار نگرفته و یا عملکرد دستیار
آموزشی مورد قبول استاد درس مربوطه قرار نگیرد
ب) یکی از نمرات نهایی هر ترم دانشجو کمتر از  14باشد.
ج) معدل نمرات اخذ شده در ترم ،کمتر از  16باشد .در صورت حذف درس مطابق با قوانین مؤسسه ،حدنصاب میانگین دروس ترم
جاری برای عدم دریافت اخطار رخوت از  16به  17افزایش مییابد.

پ) در صورتی که معدل نمرات ترم کمتر از  14باشد ،دانشجو مشمول دریافت دو اخطار رخوت میباشد .توجه داشته باشید مالک
سنجش معدل ،تمام دروس اخذ شده در ترم ،اعم از دروس جبرانی ،اصلی یا اختیاری میباشد.

سوال  :7آیا هدف از این فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ،درآمدزایی برای دانشگاه است؟
جواب  :7خیر! هدف از این فعالیتها ،فقط و فقط ارتقای علمی ،آموزشی و پژوهشی محققین (دانشجویان و استادان) این دوره
است .بدیهی است تعریف این فعالیتها مستلزم صرف وقت از سوی اساتید و طراحی برنامههایی است که در بلندمدت به افزایش
توانمندیهای دانشجویان کمک کند و لذا هدف اصلی ،قرار گرفتن در معرض فعالیتهای جدیتر در طول دوران تحصیل است .نوع
پروژهها مشابه پروژههای درسی ولی در ابعاد بزرگتر است که دانشجویان را بیشتر در عمق فعالیت علمی درگیر کند.

سوال  :8آیا باید در قبال دریافت کمک هزینه تحصیلی ،تعهدی به دانشگاه خاتم یا بانک پاسارگاد بدهیم؟
جواب  :8خیر! هیچگونه تعهدی بابت خدمت پس از فارغالتحصیلی از دانشجویان در قبال پرداخت کمک هزینه تحصیلی اخذ
نمیشود .تنها وظیفهی دانشجویان ،اشتغال به تحصیل تمام وقت و انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در حین دوره و اتمام
موفقیت آمیز آن است .در عین حال دانشجویان باید متعهد شوند که در ازای دریافت این کمک هزینه به صورت تمام وقت به تحصیل
و پژوهش پرداخته و از اشتغال خارج از دوره (بدون تایید مسئولین دوره) اجتناب میکنند.

 دوره تابستانی
سوال  :9نحوه ی درخواست برای شرکت در دوره تابستانی چگونه است؟
جواب  :9دوره تابستانی بر اساس ثبت نام دانشجو و ارسال مدارک در بازه زمانی اعالمی هر سال و پذیرش دانشجو از طرف موسسه
خواهد بود.

سوال  :10پروسه پذیرش برای شرکت در دوره تابستانی چگونه است؟

جواب  :10پس از بررسی فرم های انتخاب رشته و رتبهها ارسال شده بر اساس سهمیهها و ظرفیتها تعدادی از متقاضیان که احتمال
قبولی باالیی دارند ،برای حضور در این دوره دعوت خواهند شد .الزم به ذکر است که کلیه تسهیالت این دوره (برای افرادی که دوره
تابستان را شرکت مینمایند) از دوره تابستان آغاز میشود ،همچنین ظرفیت دوره تابستان مازاد بر ظرفیت ورودی خواهد بود.
توجه داشته باشید که پذیرش شما در این دوره تابستانی به منزله پذیرش در دورهی ویژهی خاتم نمیباشد .پذیرش یا عدم پذیرش
نهایی شما در دورههای ویژه ی خاتم بر اساس قوانین وزارت علوم و لیست اعالمی از سوی سازمان سنجش خواهد بود.

 گرایش های دوره ویژه اقتصاد
سوال  :11بین گرایش های مختلف چه تفاوت هایی وجود دارد؟
جواب  :11از نظر موسسه تیاس بین سه گرایش «اقتصاد نظری»« ،اقتصاد انرژی» و «توسعه اقتصادی و برنامه ریزی» تفاوت معناداری
وجود ندارد و تمامی مطالب گفته شده توسط اساتید بین سه گرایش یکسان می باشد اما از لحاظ چارت درسی وزارت علوم تفاوت
هایی وجود دارد که مبنی بر تعداد واحدهای اختیاری و اجباری گذرانده می باشد .همچنین الزم به ذکر است اکثر واحد های اجباری
موسسه هر سه گرایش یکسان بوده با این تفاوت که در گرایش های اقتصاد انرژی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  3درس اختصاصی
وجود دارد که دانشجویان ملزم به گذراندن آنها می باشند ولیکن می توانند عالوه بر این سه درس ،دروس اختیاری دیگری نیز اخذ
نمایند.

 فارغالتحصیالن دوره های قبلی
سوال  :12عملکرد دانشجویان قبلی دوره در ادامه تحصیل چگونه بوده است؟
جواب  :12در این مورد بهتر است به وبسایت موسسه مراجعه نمایید.

سوال  :13آیا با داشتن مدرک خاتم امکان پیدا کردن شغل در جایی غیر از هلدینگ پاسارگاد هم وجود دارد؟
جواب  :13بله! دانشجویان این دوره با توجه به توانمندیهای کسب شده میتوانند در زمینههای مختلف مورد عالقه مشغول به کار
شوند .اساتید دوره نیز از ظرفیتهای موجود برای کمک به جایابی متناسب با دانشجویان کوشا و موفق در بازار کار استفاده خواهند

کرد .به یاد داشته باشید جامعه هدف دورههای ویژه اقتصاد خاتم یعنی رتبههای برتر کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد ،نباید دغدغه
پیدا کردن شغل داشته باشند .مطمئن باشید در هر شرایطی در کشور ،ساالنه صدها نفر کارشناس باسواد اقتصاد مورد نیاز خواهد
بود ،پس به جای فکر کردن به مساله اشتغال ،تمرکز خود را روی کسب مهارتهای علمی و پژوهشی بگذارید.

[ ]1تامین مالی الزم برای  ٪100دانشجویان صورت گرفته است ولیکن طبیعتاً استمرار آن منوط به وجود
حداقلهای علمی مطابق با قوانین دوره از سوی دانشجویان است.

