بسمه تعالی
شرایط اختصاصی مجتمع آموزش عالی اسفراین برای دنشجویان کارشناسی ارشد (پذیرش بدون آزمون و با آزمون)

 امکانات و امتیازات آموزشی و پژوهشی

 -1پرداخت مبلغ  30.000.000ریال کمک هزینه برای رتبه های بین  500-750کنکور کارشناسی ارشد در بدو ورود
 -2پرداخت مبلغ  20.000.000ریال کمک هزینه برای رتبه های بین  751-1000کنکور کارشناسی ارشد در بدو ورود
 -3پرداخت مبلغ  15.000.000ریال کمک هزینه برای پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از طریق استعداد درخشان
در صورت داشتن معدل کل باالی  16در بدو ورود
 -4پرداخت مبلغ  10.000.000ریال برای دانشجویان رتبه اول هر رشته گرایش در هر ورودی حداکثر تا دو نیمسال
به شرط داشتن حداقل معدل  17و انتخاب حداقل  9واحد درسی در نیمسال
 -5پرداخت  30.000.000ریال گرنت پژوهشی به دانشجوی رتبه اول هر رشته گرایش در هر ورودی به شرط داشتن
حداقل معدل 17
 -6پرداخت کمک هزینه چاپ کتاب تا سقف  30.000.000ریال و ارائه مقاالت در کنفرانس های معتبر داخلی (حداکثر
دو مقاله) تا سقف  10.000.000ریال
 -7اهدای تشویقی برای چاپ مقاالت در مجالت معتبر علمی بر مبنای آیین نامه تشویقی مقاالت
 -8برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی در کالس های آموزشی الکترونیک مجهز
 -9دارای سایت کامپیوتر مجهز برای دانشجویان کارشناسی ارشد
 -10کتابخانه مجهز بهمراه آخرین منابع بروز
 -11امکانات آزمایشگاهی پیشرفته و بروز بعنوان تنها مجتمع آموزش عالی عضو شبکه آزمایشگاهی شاعا در کشور
 -12فراهم بودن بستر مناسب برای کارهای پژوهشی بین رشته ای و تجمیعی با حضور  3شرکت دانش بنیان در
زمینه فناوری نانو و همچنین واحد پژوهش تقاضامحور مرکزمطالعات بین المللی انرژی مجتمع بعنوان اولین واحد
شرق کشور
 -13حضور دو مجتمع صنعتی بزرگ در شهرستان (مجتمع فوالد و لوله گستر)و ارتباط فعال دانشگاه با این دو صنعت
بزرگ که طرح کوآپ با همکاری این دو مجتمع ،زمینه بسیار مناسب برای کارهای پژوهشی ،کسب تجربه و
رزومه کاری ،ایجاد زمینه برای جذب در این دو مجتمع صنعتی و همچنین دریافت حق الزحمه را فراهم کرده
است.

 امکانات رفاهی

 -14خوابگاه با امکانات کامل در داخل دانشگاه برای آقایان و خانم ها
 -15بیمه دانشجویی در دوران تحصیل
 -16مرکزمشاوره با کادر و مشاوران توانمند در جهت مشاوره تحصیلی ،خانوادگی و شغلی
 -17امکانات ورزشی مناسب از قبیل سالن بدنسازی ،زمین چمن ورزشی ،سالن ورزشی چند منظوره و سالن
ورزشی روباز ،سالن تخصصی کشتی و ...

