
ارزیابی تخصصی آزمون نیمه مرحله دوم در خصوص  ئیاطالعیه دانشگاه عالمه طباطبا  

  1397متمرکز دکتری سال 

 خودگردان پردیس -بورس اعزام به خارج  –های روزانه  دوره

 مقدمه

عنوان بزرگترین  به 1397ضمن تبریک به پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ی ئدانشگاه عالمه طباطبا

منظور سنجش علمی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی ، شرایط و  و به یکیفیت آموزش ارتقای دانشگاه علوم انسانی در راستای

 می نماید.به شرح ذیل اعالم   ( راارزیابی تخصصی مرحله دوم آزمون )ابط ثبت نام و شرکت داوطلبان درضو

 شرایط عمومی

 سازمان سنجش آموزش کشور 1397( آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 2( و )1اعالمی در دفترچه شماره )احراز تمامی شرایط  -

سب کدر مرحله اول آزمون داوطلبانی می توانند در این مرحله ثبت نام نمایند که حد نصاب تعیین شده دانشگاه را  : 1 تذکر مهم

  معرفی شوند.نموده واز طرف سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه 

رشد ویا دکتری ی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشته امتحانی انتخابی داوطلبان در دوره دکتری بایستی متناسب با رشته:  2تذکر مهم 

( دفترچه شماره  9تا  3ها ومواد امتحانی آزمون )جداول شماره وط به رشته های مرتبط، جدول رشتهای آنها ومطابق ستون مربحرفه

 باشد. 1397ز دکتری سال کتمرمنیمه آزمون  1

ازه زمانی  در دو باند به دانشگاه معرفی شده از طرف سازمان سنجش آموزش کشور هایی کهتوانند براساس کد رشتهداوطللبان می-

با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی  22/03/97لغایت  19/03/97و ازتاریخ  13/03/79لغایت 06/03/79تاریخاز

http://azmoon.atu.ac.ir/ .نسبت به ثبت نام اقدام نمایند 

 شرایط اختصاصی

ا حدنصاب ب ملزم به ارائه مدرک زبان معتبر، ئیداوطلبان پس از پذیرش نهایی و قبولی در دوره دکتری دانشگاه عالمه طباطبا -

یا معادل آن در سایر  MCHEاز  برای سایر رشته ها %50 و زبان شناسیترجمه و ،رای رشته های آموزش زبان انگلیسی ب %70نمره 

ل از تا قب ئیهای معتبر زیر و یا کسب حدنصاب الزم در آزمون زبان عمومی برگزار شده توسط دانشگاه عالمه طباطباآزمون

 ارزیابی جامع دوره دکتری هستند.

MSRT (MCHE) – IELTS – TOEFL (PBT) - TOEFL (IBT) - TOEFL (CBT) - TOLIMO 

 

  پردیس خودگردان-بورس اعزام به خارج  –روزانه  دوره  نحوه پذیرش

صاحبه م بررسی سوابق علمی وسازمان سنجش آموزش کشور و با چند برابر ظرفیت از طرف معرفی پذیرش بر اساس 

 ردد. گزار میگبرپیوست  بندیزمانمطابق جدول که  است

http://azmoon.atu.ac.ir/


ودوره پردیس  15/04/97لغایت جمعه مورخ  10/04/97روز یکشنبه مورخ بورس اعزام به خارج از  دوره روزانه و

برای هر رشته دو روز متوالی برگزار خواهد  و  22/04/97غایت جمعه مورخ ل 16/04/97خودگردان از روز شنبه مورخ 

 شد.

 برای برخی رشته های بورس اعزام به خارج فقط یک روز مصاحبه برگزار می گردد.:  توجه

به مصاحبه اختصاص داده شده  امتیاز 30پژوهشی و و مربوط به آموزشی امتیاز 20است که  50بررسی سوابق علمی ومصاحبه امتیاز -

 است.

 بررسی سوابق علمی ومصاحبه

 ثبت نام زمان 

لغایت  19/03/97و از تاریخ  13/03/97لغایت  06/03/97از تاریخدو بازه زمانی در  الزم است برای ثبت نام  داوطلبان -

 اقدام نمایند./zmoon.atu.ac.irhttp://aنشانیبا مراجعه به سایت دانشگاه به  22/03/97

 است.پیوست اعالم شده بندی مطابق جدول زمان، زمان بررسی سوابق علمی و برگزاری مصاحبه -

است ودر هیچ زمان دیگری مصاحبه برگزار نخواهد شد. عدم حضور داوطلب در روز تعیین شده به منزله انصراف  تذکر مهم :

الزم به یادآوری است جدول زمان بندی مصاحبه مطابق دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور  تنظیم شده واز داوطلبان خارج 

 از برنامه زمانی اعالم شده مصاحبه به عمل نخواهد آمد.

 

 هزینه ثبت نام    

 که به شرح ذیل قابل پرداخت محل رشتهکد هربرای  ثبت نامبابت هزینه ریال( هفتصدهزار) ریال  000/700مبلغ  پرداخت -

 است.

های شود، لذا در دسترس بودن کارت بانکپرداخت می onlineهای عضو شبکه شتاب، به صورتبالغ فوق از طریق کارت بانکم-

باید از موارد زیر در مورد کارت بانکی مورد استفاده،  onlineعضو شبکه شتاب در زمان ثبت نام الزامی است. کاربر برای پرداخت 

 مطلع باشد:

 (PANشماره کارت ) -الف

 (PINکلمه عبور ) -ب

 (Expire Dateتاریخ انقضای کارت ) -ج

 CVV 2کد  -د

 

  مدارک مورد نیاز

 ایند:در روز مصاحبه ارایه نمرا به ترتیبی که در ذیل نوشته شده مدارک  داوطلبان الزم است

( به همراه اصل مدارک یوستپ1فرم شمارهفرم تکمیل شده مشخصات فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی ) -1

 درخواستی
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 پشت نویسی شده  3×4یک قطعه عکس -2

 اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی-3

 حصیلیبه ترتیب مقطع ت همراه ریز نمراتکارشناسی و کارشناسی ارشد به  ،اصل و تصویر مدارک کاردانی -4

ارغ فکارشناسی ارشد، گواهی تأیید شده دانشگاه محل تحصیل مبنی بر تبصره: برای دانشجویان سال آخر دوره

 ریز نمرات همراهبا ذکر معدل به  31/6/97التحصیل شدن تا تاریخ 

توانند در مصاحبه می اند در صورتیدر چند برابر ظرفیت قرار گرفته سهمیه مربیانآن دسته از پذیرفته شدگان که با استفاده از  -5

شرکت نمایند که کلیه شرایط و ضوابط آیین نامه ادامه تحصیل مربیان ) ابالغی از طرف وزارت علوم، تحقیقات فناوری( را دارا 

حقیقات های تابعه وزارت علوم، تملزم به ارائه اصل گواهی مبنی بر عضو هیأت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی دانشگاهبوده و 

 باشند.ی با تأیید باالترین مقام مسئول میو فناور

چه مندرج در دفتر« مقررات وظیفه عمومی»به بند  پذیرفته شدگان مرد باید از لحاظ خدمت وظیفه عمومی با توجه -6

 یکی از شرایط را دارا باشند. 1397راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 

 

)فرم مشخصات فردی، سوابق  1فرم شماره ال، همراه داشتن مدارک ذکر شده در توجه: عالوه بر مدارک با

و.....(  SCOPUSو  ISIآموزشی وپژوهشی( الزامی است. ضمناً در صورتی که مقاالت دارای نمایه معتبر )همانند 

 باشد، حتماً در روز مصاحبه ارائه گردد و در صورت عدم ارائه، امتیاز تعلق نخواهد گرفت.

 

 مصاحبه محل برگزاری

 یتی دانشکده روان شناسی وعلوم ترب –تقاطع بزگراه همت  –پردیس دانشگاه عالمه طباطبائی به نشانی: بلوار دهکده المپیک 

برای تشکیل پرونده و انجام آغاز خواهد شد لذا حضور داوطلب یکساعت قبل از شروع مصاحبه  30/8مصاحبه از ساعت  توجه:

 الزامی است.امور مربوط به مصاحبه 

نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه با مراجعه به سایت دانشگاه  06/04/97و  05/04/97 اریخت دربایست داوطلبان می تذکر مهم:

 اقدام نمایند.  http://azmoon.atu.ac.irبه نشانی 

ه دار و یا کارت ملی برای شرکت در جلسه مصاحبداشتن کارت ورود به جلسه به همراه اصل شناسنامه عکس -

 الزامی است.

رای درج در بتعهد کتبی مبنی بر تکمیل فرم گزینش صالحیت عمومی در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور و ارائه تصویر آن  -

 پرونده تحصیلی

 

 با  در ساعات اداریجهت پاسخگویی به سؤاالت، توانند در صورت لزوم، داوطلبان می

 تماس حاصل نمایند. 021-48392488 شماره تلفن
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 1رم شماره ف

 یدانشگاه عالمه طباطبائ

 فرم مشخصات فردی، سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری 

 1397-98تحصیلی سال 

 الف( مشخصات فردی

 وضعیت نظام وظیفه: نام و نام خانوادگی:

 وضعیت تأهل: سال تولد:

 وضعیت اشتغال: تلفن تماس:

 آدرس الکترونیکی: آدرس:

ی باشددد. ممندرج در این پرسددشددنامه صددرفار با ارائه تصددویر مدرک معتبر قابل ارزیابی « ج»و « ب»کلیه موارد ذکر شددده در بندهای توجه: 

 بدیهی است داوطلب باید درصورت ضرورت بتواند اصل مدرک را نیز ارائه نماید.

 ب( سوابق آموزشی

مقطع 

 تحصیلی

 -رشته

 گرایش

نمره پایان  معدل کل نام دانشگاه

 نامه

 سال خاتمه سال شروع

       کارشناسی

       کارشناسی ارشد

 :برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی  -

 سال برگزیده شدن رتبه نام مسابقه/ المپیاد/ جشنواره ردیف

    

    

    

 مدرک زبان معتبر -

 توضیحات سال امتحان نمره اخذ شده نام آزمون

    

 

دانشگاه استفاده  فرم توصیه نامه)حتماً از  ارشد نامه از دو نفر از اساتید دوره کارشناسیتوصیه-

 شود(
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 ج( سوابق پژوهشی
 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی: -1

عنوان مجله  مقالهعنوان   

 سال انتشار

ده )نویسننام نویسندگان 

مسئول مقاله را با عالمت * 

 مشخص فرمایید(

 نمایه

 

عناوین مقاالت 

علمی پژوهشی 

 )داخلی، خارجی(

 

     چاپ شده 

    
پذیرفته 

 شده
    

    
  

عناوین مقاالت 

 علمی ترویجی

 

     چاپ شده 

    
پذیرفته 

 شده
    

    
 

عناوین مقاالت ارائه 

شده در کنفرانسهای 

 )داخلی، خارجی(

 

     چاپ شده 

    
پذیرفته 

 شده
    

    

 اختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یا طرح پژوهشی: -2

محل ثبت اختراع/  نام اختراع/ طرح پژوهشی ردیف

محل اجرای طرح 

 پژوهشی

 ثبت/ تاریخ اجرا تاریخ

    
    
    
    

 جشنواره های علمی معتبر: -3

 تاریخ برگزاری نهاد برگزارکننده  عنوان جشنواره  ردیف
    
    
    
    
    

 کتب )ترجمه یا تألیف( -4



سال انتشار تعداد  عنوان کتاب 

 صفحات

نام نویسندگان به ترتیب 

 ذکرشده روی جلد

 

 

 کتب

 

 

 

 

 

 تألیف

 

   

   

   

 ترجمه

 

 

   

   

   

 امتیاز پایان نامه: -5

 پایان نامه دوره کارشناسی -5-1

 عنوان پروژه یا 

 پایان نامه
 نام استاد راهنما

 امتیاز

 نمره

 عالی بسیار خوب خوب قابل قبول

 

 

 

 

      

 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد -5-2

 عنوان پروژه یا 

 پایان نامه
 استاد راهنما نام

 امتیاز
 نمره

 عالی بسیار خوب خوب قابل قبول

 

 

 

 

      

 وهشی:های پژنامهحطر-6

فرم از  موضوع )حتما ً 3و حداکثر  1حداقل برای پژوهش در دوره دکتری عنوان طرح پژوهشی منتخب داوطلب 

 دانشگاه استفاده شود( نامهطرح
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 طفاٌ به سؤاالت ذیل بطور مختصر و روشن پاسخ دهید:ل

 و ...( که به آن تسلط دارید را ذکر نمایید.  MAT LAB , Auto cadنام نرم افزارهای کامپیوتری )مانند:  -1

 

 هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تأمین خواهد شد؟ -2

 

 آیا بورس تحصیلی دریافت کرده اید؟ از نظر سازمان مربوطه ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟ -3

 

ین دروس، تهیه دستورکار آزمایشگاه های آموزشی، همکاری اجرایی در آزمایشگاه های درصورت نیاز، میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمر -4

 آموزشی یا پژوهشی و ... به چه میزان می تواند باشد؟

 

 

 

 اشد؟ب چه ویژگی هایی )علمی/عمومی/ اخالقی( در خود می بینید که در این پرسشنامه سؤال نشده است و فکر می کنید می تواند در انتخاب شما مؤثر -5

 

 به ترتیب اولویت بنویسید: سعی شود موضوع بسیار تخصصی باشد. برای ادامه تحصیل در مقطع دکتریحداقل سه مورد از موضوعات تخصصی مورد عالقه خود را  -6

 استاد موضوع تخصصی ردیف

1   

2   

3   

4   

 

 کار خود را مطلوب ارزیابی می کنید؟ ،با چاپ چند مقاله در طول دوره دکتری-7

         یا علمی پژوهشی   ISIشده  مقاله نمایه       مقاله کنفرانس بین المللی  

 *پذیرش دانشجویان دکتری به صورت تمام وقت امکان پذیر خواهدبود و تعهد حضور تمام وقت الزامی است.

 

 نام و نام خانوادگی:                                                تاریخ:                         امضا :               

 

 

 

 

 

 

 



 لطفاٌ رزومه و شرح مختصری از فعالیت های فرهنگی/ آموزشی، پژوهشی و ... خود را بنویسید.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


