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شیوه نامه تشویقی برای جذب و تحصیل دانشجویان ممتاز در
دانشگاه صنعتی سهند در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
مقدمه  :نظر به ارتقای کیفی دانشگاه و جذب دانشجویان مستعد و توانمند در دانشگاه صنعتی سهند شیوهنامه تشویقی
برای پذیرش و تحصیل دانشجویان ممتاز به شرح زیر ابالغ می گردد .شایان ذکر است که این شیوه نامه براساس قابلیتها،
جایگاه ملی ،منطقهای و وضعیت دانشجویان ورودی سالهای قبل این دانشگاه برای دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
تنظیم گردیده است .هدف از اجرای این شیوهنامه ،جذب دانشجویان ممتاز از طریق کنکور و همچنین تشویق دانشجویان
ممتاز دانشگاه و ایجاد انگیزه و رقابت در میان دانشجویان به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان و تربیت دانشجویانی
توانمند برای اشتغال در مجموعه های صنعتی و یا ادامه تحصیل میباشد.
بخش اول  :مقطع کارشناسی
ضوابط تشویقی برای جذب و تحصیل دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی دانشگاه صنعتی سهند به شرح زیر میباشد:
رتبه های زیر 1000و برندگان المپیادهای کشوری
رتبه های  1000-2000و برندگان (حائزین رتبه های  1تا
 )3جشنواره های رازی خوارزمی
در هر نیمسال حائزین رتبه های  3درصد برتر دانشکده (در
بین هم ورودی ها) با معدل کل باالی 17

پرداخت  5میلیون تومان در بدو ورود به دانشگاه
پرداخت  3میلیون تومان در بدو ورود به دانشگاه
برخورداری از  1میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی در هر
نیمسال تحصیلی به شرط داشتن حداقل  18واحد در
نیمسال مربوطه و تا نیمسال هشتم تحصیلی

برای دانشجویان ممتاز فوق الذکر ،عالوه بر امتیازات تشویقی ذکر شده در جدول باال ،تسهیالت ادامه تحصیل در
مقطع کارشناسی ارشد نیز بر اساس آیین نامه استعدادهای درخشان جاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (بدون
کنکور کارشناسی ارشد) فراهم خواهد بود.
بخش دوم  :مقطع کارشناسی ارشد

ضوابط تشویقی برای جذب و تحصیل دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند به شرح
زیر می باشد:
-1حائزین رتبه های بین  1تا  5کنکور کارشناسی ارشد در هر رشته گرایش :پرداخت مبلغ 25000000ریال در
بدو ورود
 -2حائزین رتبه های بین  6تا  10کنکور کارشناسی ارشد در هر رشته گرایش :پرداخت مبلغ 20000000ریال
در بدو ورود
-3داوطلبینی که دوره کارشناسی پیوسته خود را در یکی از دانشگاههای جامع دارای رتبه تا  20و دانشگاه های
صنعتی دارای رتبه تا ( 10مطابق رتبه بندی بایگاه استنادی جهان اسالم به آدرس ) https://ur.isc.gov.ir
با معدل کل باالی  17به اتمام رسانده اند :پرداخت مبلغ 15000000ریال در بدو ورود

--4داوطلبینی که دوره کارشناسی پیوسته خود را در یکی از دانشگاههای جامع دارای رتبه تا  20و دانشگاه های
صنعتی دارای رتبه تا ( 10مطابق رتبه بندی بایگاه استنادی جهان اسالم به آدرس  ) https://ur.isc.gov.irبا
معدل کل باالی  16به اتمام رسانده اند :پرداخت مبلغ 10000000ریال در بدو ورود
تبصره :به داوطلبینی که دوره کارشناسی پیوسته خود را در یکی از دانشگاههای جامع دارای رتبه تا  20و دانشگاه
های صنعتی دارای رتبه تا ( 10مطابق رتبه بندی بایگاه استنادی جهان اسالم به
آدرس  ) https://ur.isc.gov.irبه اتمام رسانده اند و از طریق پذیرش استعداد درخشان به دانشگاه راه می
یابند درصورت داشتن معدل کل باالی 17و  16در دوره کارشناسی به ترتیب مبلغ  15000000ریال و
10000000ریال در بدو ورود پرداخت می گردد.
پرداخت مبلغ  10000000ریال برای دانشجویان رتبه اول هر رشته گرایش در هر ورودی حداکثر تا دو 5-
نیمسال مشروط به داشتن حداقل معدل  17و گذراندن حداقل  9واحد درسی در آن نیمسال

